
ΤΡΡΉΣΤΕΣ ἘΤΑΡΗ τ ἈΑΥΑΜΑΠ σας 
Ὡς ΝΣ ΜΝ 

"δ ᾿ τ 
ες ι  κ - ; 

Ξε ΠΣ ΣΝ β “πν 1: ΤΗ͂Σ ΚΑΙΝῊΣ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ̓ ἄπαν χα, 

ἀρ τος ἢ οἷ ΕΝ ΝΕ ᾿ ἢ ἡ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ “ἐς 
| Κατὰ Ματϑοαῖον. ὙΣ- ἐθτ δ᾽ 

Κατὰ Μάρκον. ᾿ ὯΝ 
ΓΝ ὩΣ Κατα Λουκαν. 

ἝΝ προ πὰς | "᾿ Υ Κατα. ἰωανίευ. 

ΙΓ πράξεις τῶν ἀποστόλων. 

οὔἶμ ΠῚ ΙΕΞ Ν ΦΣ Ό. Ν. 

᾿ Τοϊαπιοπευπι.. Ν 
Ν 

᾿ 
ἐπ " 

Ν 
ξεν - πονπρμοοΣ , 

᾿ 

Ν 
» Ἄς 

: 

; Η Ν 
ᾧ ἅ 

; 
φ 

' τναν 

ἢ ᾿ ᾿ ᾿ Ν ᾿ Ὡ . 

« ᾿ 
᾿ ; ι 

ἀὲ 

: ᾿ ὦ ᾿ Ἔ 

᾿ 

ἐ 

Ζ Ἢ ΕΤ ἔν -- : 

ΣΝ ᾿ ᾿ 
» 

᾿ 
' (φ 

τ 
. 

}» « ϑς ᾿ ᾿ - Ε 

' 

! 

΄ 

- 

μ ἱ - - 

“ Βασιλᾷέ τ᾽ ἀγαϑὼῷ Ἰδετεο τ᾽ αἰχμμητῇ: 

. | ΝΣ ἊΣ ᾿ εἰ ΝΤΕΤΙ ΑΕ, 

Εχ οἤ οὶ ηᾳ Ἀοθοπί: ἐρρλ πεῖ! ΕΥβορτάρΗι Ἀερ!, Κορίϊο, ΡΩΣ 

- ᾿ ἢ 

ΒῸ 

᾿ 

͵ 



Ἃ 

ΡΩΒΕΡΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΤΟΥ͂ ΒΑΣΙ-, 
λέως τυπογφαφοῤ, ζῖς καθὸ ζῳ ἱερῷ »ράμματα απουδεύζοισι , χαίρφ. Ι 

Ὑδὼ γέαν Τ κυρίου ἡ [»σοδ Χειροδ αἰόλον, ἡ ἀνγι “ποὺ πνϑὺυ μκφυτο φόρων λύδραῖν 
ΟΝ ΠΠΠΠΠ ἐκχαίδεκα λὔϊιγφάφοις ὦ ὡς οἷόν πὲ ἤὼ ὕλη μδη σαι τα δώτι- 

ἢ τ πύλυτὶ γος Δ ς ὑμῖν, ὦ Σ φιλθθεοι, 6 ἐνίκα μὴν, νεῖ δὲ »δούτεραν κα Ὁ τὸζπτίω δ ῤ- 

ἀξολζωὺ Ὁ αὐτῶν ποιησοί αϑροι, ἔτι δὲ ὦ ὅσοι ον ζοῖς τέϊυπτω ϑροις ἢ ἢ γεγραμμένοις δύερκϑυ 

βιδλίοις, ἃ Ὁ πότερον ἀδιέϑ: βάλον ὐἰθελαίᾷν ςἐκ ἠδεωυηδη, ἕῦτα ἐμασεϑεϑέντε 

Ἂ ὅπιοϑεν δ΄ ᾧ βιζ λίου πρξοσλίντες,; ἡ ῷ μέσῳ πἰβεμθαλοντες, ὃ ζὺς ἢ βασιλέως μεγάλοις 

γθάμμασι τυπωσυμῆες, πάλιν ὑμῖν κπεοσφέροιϑι. ἔχετ δὲ ἐχὶ ὥουφις, πρᾶτον «δὲ [ΕΣ ὩΣ 

Ἅψ{αφόρρις 2ξαΦαῦ, ὧν ἃ ἑκα φη ἐχἠεϑλεὶς Ῥριθμόρ ὡξ βιολίων ὁ ὀγό κατα σημθηνα οὖ οἷς 

ΕΣ ατήαι. οὕτω γ ἔδοξεν καὶ ἡ μὲν ἐκεῖνα, ππεοσαιορθυᾳν. ἵγα ᾿ ὃ αδὺ, πορφσον, τὸ δὲ, δοῦτε- 

ρον,  ἐξης κάρα χαὶ τῷ ἐκχοαμδεκάηου. Ὁ δὲ α' βιξ λίον ΠῚ ὃ» Σπϑρίᾳ ποτε ̓ τυπωϑὲν 

κατα ἄνα ἀὐτγφαφα Ω Ξὴρχαηοτατων χὺ αἰχριδεφείων, ὁ τὸρ ζμὴ ἡχεετέροις χτ' πιλλρὶ συ}: 

Φώγῖο ὥρριϑο. Τὸ δὲ ζ' ὺδ [ταλία «ἰανὸ Ὡ ἡ ἡμετέρων ἀὐτϊ ληϑὲν φίλων, Τὸ 3" 

ν᾿, δ,6 ε΄, σ΄, ᾧ᾽, κ΄, (,, ες, (αὶ ἐκ Ἴὰς τῷ. Π νῶν τδη ΝΗ βασιλέως Ἐῤῥίκου μεγαλοῶρε- 
“πεςάώτης βι(λιοϑήχης ληφϑέντα ̓ ἀὔῥοφαφα 41. ζὶ ὃ λοιπὰ, ἐχεῖνα ὄφιν ὦ ' ἀὐθὶ πϑρτα χό- 

ὃεν σεξνηθροίσαι υϑυ. Τὰς δὲ φυτων δζουφόρφις ἐσημειωσαμεθο γφαφαξ, Ὅις Ἐδραίων μι- 

| μησοίμϑροι (ὀφωτάτοις, οὗ ἄυτ ῳΨ τὴ παλαιᾷ  Ἀ 9. ϑηχῃ φαρεροί εἰσι ποιήσὸμπες. ἐχείνοι 

ὡϑὺ γὸ αζ Ὁ κατῆρθαι Ὄτὸ ΠΕ ΥΤῊΣ νη λαὸν 5 9 Θεού ζὰ ἱεραὶ Ίης πάλα]α: οἱ 5- 

δίκης συγίροίμμιαται λὐτίπαραϑεωρησθρες, χαὶ ᾿ ον ἐχείνοις Ἁ[αφοραν. τὖξε να μὴ! ὁ ἢ» 

μάτων ἢ χεραίας πίναξ θδούντες, Ἰαύτέω ἔχιμδϑιαῖς ἐσημειωσδρτο, ὡς ἐπὶ χαὶ γεζ ζῳ ὧν 

ἣν" παλαιῶν δὐτιγσαιφων ἐὐπέθόντα. βιξλία εὗρτυρῇ. Οὐ μεζω ςυεῖὲ πίω ον Οἷς πα- 

λαγοῖς δύρεϑεισὸν πἰρήλθορθρ, χεφόαιων διαίρεσιν, δἰ αὶ χχ) Ὡωῦτα ἔσωθεν λλάριχεις αἰ- 

ἐἰθμοὶς ἐση εειωσεί εεϑεμε τι. δὲ ἐ χαὶ ἄ αὖ τὰ πὐξεἐχῴ, Ἐν κδὺ ζιῖς ἀ)α ϊελίοις χτ' ἀείρφε -Ψ 

ἐχρίφῃ σελί δὲ δύω ἢ κρότων ̓  "ἢ Τὐλιζολῶς, ἐμ 96ὅεν ἐκαφης «Ὁ Τ Θ5σ}» 'κα νϑυ.ἕ ἐζω.- 

δεν 5 αὐτὰ ι ζα κεφῦδαια, ὡραὴν αἰασοῦ Λα νων διγρίω.) »Ἑλλίωυικοις ὁ ὁμοίως τὴν ἐση- 

μήνδιμϑν. ἵνα ἢ μὔτίς τόπον ἀνὰ ζυτῶν, συμ υ θαίϑρι δὲ ὅλε Κ ὅ κεφδραίε, αὐ ζᾳ κα ̓βεᾳ 

ὑτερα εἰς τεῆαιρᾳ μέρη, ζα δὲ μιϑικροπερϑι εἰς ἐπα διείλοϑυ. Πρὸς δὲ ζούτοις ἅπασι, χὰ 

“Ὡδϑς ἐ ξήγησιν δλλήλων Δ ἐχονζᾷς ὠφέλφαν τόποις, αἱ δὲν ὦ πϑρίᾷς πσθ9 σεγράψα δι. 

᾿ν' Ἂὲ δὲ ἐκ ὃ ταυχαιας ληφϑείσας δζοιϑίχης μδρ τυοίας καὶ αὐΐᾷς παρησεληκαλῶρ. Οὐδέγε 
Ν᾿ Ὁιβ Εὐσεζίου αὶ ᾧ Και(ᾳρέως πρήκαιμϑῳ χόμόνας, δλλ ὦ Χ) ζούτοις, τοῖς Ὀλλῆδ ο» ζύτω μά- 

λιφα χαφιζὸ κϑροι, ἐτυπώσα ϑν. Αξιον δὲ ̓ αὐδατεϑαῖαι χαὶ ὟῇΨἉἝ᾽ ἤχων Ὁ Ἐ Ὀχοιθ μὸν ἡγη- 

σαί κτϑα, ,ὗ ὉΥ Οὗ ἩΝ «εδὸν ζις ὐτιγφά φοις ἄϑρορϑυ, ἑ ἑκάςου δὲ βὐα ελίων τῶ πελᾷ, ὁ ,»9 

: μοίωρι ᾿δὲ χαὶ ἐκοίφης δ Χιςολὴς “αεησ)εδέσα. ὁ χα τὐρα ἄσι δὝΨ ἔξωϑὰν ἰδεῖν 691 συγίφᾳ- 

Φέων, "Ταῦτα ,,ϑὺ ὀζυ 691», ἀὴρ ὁ ὕὑμῷῳ ὦ φιλϑλεοι, ον ζαυτ) τῇ ἡ ὧν δόσᾳ πἰρέχοιδι, κιἰοὶ 

Ὅτ μόνον απουδείσθτες »Ὦ ᾧ ζούτου συχασαίμϑμοι μόνου, τῷ Σ μείζονα ὑ δμιν ζαύτης βίολυ 

ἐμ ποιῆσοῳ ἔρωτα, ἵα ὴ ἢ γέρρα θαι ἰ“σὸ τ δκοπγόύφων λὐδραῖν. διαλέκτῳ, ἤδιως ἁμῶν 

'χαὶ ὠφελίμως ὀἀβα γνῶναι, “διουηθητε.. Ὥστ λαύςτε δδϊω ἐκ τὴς ἡμετέρας φιλοπονίας 

ἐγαϑων. ἱὡ μεῖς δὲ «δὸς ῷ «ϑς πόλιτα [ουςΐνου τῷ φιλοσύφου χρὴ ἡ εἰδτυροε ὃ πὸ ζύ- 

δὲ τεγύμϑο συγίοοέμματα. Ἐῤῥωρῶε. 
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ΚΟΒΕΛΊΤΥν9 5ΤΕΡΗΑΝΝν κ ΤΥΡΟΘΆΑΡΗΝ 8 
Κερίιις, δδογαγτη {ἰξογάταπι υδίος 68, ΠΗ 

ξαρουίοτίδυς ἀἰεδιυῖς, Ομ τι ίλπε ἰοὺ, Νουη Ποπῆηί ποβτί τὰς ν 

κι τι Τεβεεηταπι, υλ,ἀἰξελητε δρίγίτα ίλπδιο, ἐοτίρτά ἔαπ|1π- 

ξυδιςυτη νει ΠΙ πΊϊς (ςἀςςὶτ ἡςτιρεῖς Ἐχοπιρ  ατίδ5. υλητα ΠΠΑΧΙ Πα ρο- 
ταϊπτας ξατα δ αἰ Πρ ἐτία οοΠ] Ἅτ Π7,Πλίποτε ἔοτπυλ, πυϊυτ οτ δύίιε Ἀ ρίίς 

πἰατλἐδας τἰδὶ εὐσαάφίπιυς. Τ4ςπν ππῆςε, ἑξετγᾶ δέ ἐσττῖο οὐπὶ ΠΙ46π| ς0112- 
τό ταλίουδυ γοιὸ οτίαπα Β ορ τς τγρίβ ἐχουαπι τἰδὶ οὐξεγίπηαϑε [ἰς ργάξιχίς, 
(πα 4 ἀείγἀετε5) ἰπίοτενο λας ἴῃ οἶος ροίτῖς, φυα να ἴῃ ἐςτίρτις δας, 
ἐχουῆς ἰεράτατ οοάϊοίδυ5: ἀπ οπηπίᾳ, ΔηροἝα αἰτοτίας [ογπᾶ ταβέετς ποῖ 

Ροτιιογδξ. Αἀ αομὴ πηλγρίης ἱπτεποσιί νατίας οοάϊς ἰς!ομες δἀ ἀἰάϊηγιϑ: 

φιλτὰ νης ίχας, πυπηοτὶ Οταοί ποῖ (υδλ εἴ ,υς ποπγεη χορ [Δτῖ5, 
νηδείαιηρια εἴ, ἰπάϊςετταατ σχοιηρ τά πσπηίπα, 4 ρίατοϑ ἔσης Πα ποτ᾿ 

᾿Τς πληφας ρΡἰαουϊτρτίπιο,ςουπδο,᾿α (οχεύἀςοίπηιηι νίφ, ποπιλίπα ἰξηρο-. 

πεγδινε ρτίπιο, Οοτηρ  ατοηΐεπι «ἀϊείοηξ ἱπιο ! ἐραβιαυα οἰ ἐπὶ δά απεία {{- 

πιὰ Ὄχδρίατία ἑαΐς οχουίτοα ροτεὸ ζαπὶ ποιεῖς πλίγας ἐγαῦ ἴπ Ρἰαγίπι!ε ξοπ- 

" (βηίας. δέρῃ πάρ, χοπΊρίαγ νοι ΠΠπγυπλ, (πα Πελ}1ἃ αὖ αῃὶςῖς ςοἰ] τά. Ἔοτ- 

τον ὰ τιο,φαϊητο εχεο,ίερείπησιδϑιαυο, ἀεοῖπιο δὲ ἀυϊπτοάεςίπιο, 2 40: 

εχ δἰδίστμεοα Ἀεῤὶς μαδυίπηυς. Οατοτὰ ἴαπε οὰ φαα γηαῖφ οοΐτορατς {{- 

οὐἱτ. Ουἱας φαίάεπι νει ογά οοάϊοιπιη οοἰ αείοπίδ, ς 

τατα δὐτῆοτος μΒαδεπιχυβ:ημος ροίξ τοδαυξτῦ ἐ ΒΑΡΎ] ΟΝ Ρορείαιη Πεί,χυᾶ 

(βοτοιν ετοίϊς ες(απλεπτί Πρ το ἀἰστορατς νετδίϑ αἰἰσαλπάο,αας αρίοῖθες ἐ- 

τἰλτΏ ςοπροτεητ, ἀϊιετίδαι ἰπ τπλγρίης Ἰςξεοηετη αὐῃοιαίίς τεϊξλζυγ πο- - 

ἀϊε [ἰδτί αἄ ἐχειρί ἁγία ἰςτίρτα, ἐεχούμ,Ολρίτυ πὶ ργκτογοα ἰαχεα Οταοος ἀἰεί- 
᾿ ΘΟ ΞΩΊ, Ἰῃ ἰπτοτγίοτί πταγρῖπε πυπηογίβ Ογᾶ 5 ποταιέγηι5, φαίδας τείροη -- 

ἴάοης π Ἐυσαηρο κεφόλαα ἴῃ {πρετίοτε δι Ἰπ{οτίοτο ρᾳριπατῇ ραγίο:π Ερι-. 

(οἰϊοινετο, ἰρίᾳ κεφϑήαα ΠΏ ρα} 5 ἀὐαθν ριχέχα. λεϊποτά δατοπὶ σλρίτ8 

“πος ἰἜαμκί, γσυογα σαρίΓ 1ἢ φιλταοτ, ρίοτα ἰῃ ἐερτεηη ράττος ΑΠἘτίδα!- 

πχαβ: Πἐτέτίς αἱ ρμαδοτίοίς πλαί 15 ραττες {{15 [η εοὐδιηλγρίης πρηδητος, 

νΌΪ οὐἰᾷ δὲ [4τἰποτγά πιοῦς πολι! Π1Ὲ5 ἰοοῦ νεὶ εχ Ευᾶρο!λ αἰἴᾳιο, νεῖ οχ 

ο  «Αροβοϊοίς {ςτίρεί5, φ οὔ ργα(ςπεί Ιοςο αατίάειι πτ ρτοιία9, αας ποη ρά- 

τ χὰ αδἤπηοτ φὰς αὶ σεττὲ σαπι ἰρίο ςοἸ]ἀτα ] αςογῃ Αἰ αυᾶ αἴοττς ροῖς νἱ- 

ἀκατυτταἀίεξα Πζογ τηαίαύσαϊα ηια ςαρίεἰς οἀπὶ ραττε ἱπάίοςς ἴῃ αι συαστὶ 

Ἰοεὺς ΠΠε4εδεαι. Ποςος εχ Ν ετοῖ τοίξαπιξίο ἀὰε ἀ νετδύ,λιιι ςοάεπιοπία 

οἴτατος, παπᾶ οὐτα ἡρηλυίπιας, ΙΝ ς τὰπις οπχπιὰς Ευΐονη! Οαίαγίεηῇς 

ςἀποης5, [64 Ἐ}}5 φίοφ ἴῃ Ἰπιογίοτι πατρίς Ἰοςῦ ἀσάϊπγς, νί τας! 8 οἴλ πὰ 

 ιεϊβοτοῖ. 564 πὸ παπηετά φαίάςοπι φίχων, ργαίοτείη, ηυύ 5 ἰπ ποῖτίς ρτορὸ 

᾿ σαληίδας οοάίείδας ἱπυςηίτετατ, ἰη οαἶος σαἱα! 4 ς Επληρε δὲ Ερί οἷα. 

᾿φυαίη τατίοπό τεςεπίοπάϊ «ἰχους, δ ἀρυ Δ Πομπυ] ΟΡ, ρτορίιαπος στίρίοτος 

σίάετε οἢ ας νετὸ οππηίανντ τς αἰδοτίοτξ χἀ αζτοίαπξε! ΝΟΣ το απηοητί 

Ξεγυλίοτίς ποῆεὶ Ὠεϊ]οοης τεάδάοτεπηας, πόδὶς εἴς (αΐσερτα ἐχ Εἰ πγαίο. 

Νοῆείς ἱρίτατ νίοτο δὲ ἔγιογε ἰλδοτίδυ5, ἀπ ἑαπάία ἀείγάεγλτα Πυ{π|πὶ 

ΡΒ οὐορ ὶ δὲ Ματιγτῖς ἀοοϊμρίπγαγ οροτα, Μὶς, 

“-ν 

ἀἰἤειος Ἠεδτσο-. 

οτί ᾿ρπιβοαυπιαἐϊρίσίχας [4π|- 

Σ 

ΤΟΥΕΝΆΓΙΟΙΣ ΠΑΈΡΟΣ ἩΜΩΝ [Ωκἦ- 
ΝΟΥ ΤΟῪ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙ. 
 ΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΥΤΙΝΟΌΥΠΟΛΕΏΣ Υ. τ 
ΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΥ. 

ΟΝ εἶρα. Δέ αδὺ ἡμαξ μηδὲ δῖα ὁ Ὡσπὸ δ γφαμμτων βουϑείας 
ἴδ Ὁ δ οὐήω βιον πϑρέχεοϑαι καιϑα ῥϑν, ὡς τῷ πγάλματος “ω 

Ὁ τ χαειν δὶ βιθλίων δ)μέοϑαι ταὶς ἡμετέραις ψυχαῖς" ἡ καϑα-: τ 
πῇ “-» ζαῦτα Δ 9, μόνανος, οὕτω ἴ καρδίας ζξις ἡμετέρας οἱ 4. 
εἰ ὙΠ Δ μα τῆς ἐγξεγραφϑαι. ὯΝ δὲ Φυτίω διεχρουσαὶ ἅθα ὃ - 
δὰ χάεν, Φέρε κν ὧν δα τερον αἰασα σώμεϑα, στλοιῶ. ἐπεὶ ὅτι 

᾿ Ὁ σσξϑτερον ἀ κεῖνον, χά δι᾿ ὧν εἶπε καὶ δύ ὧν ἐποίησιν, ἐδύλῳ.- 
τσ: (Ὁ ἀνὰ ὁ Θεός. Οὴ γὸ τω Νώε,ᾷ ᾧ Αὐρᾳαμ. καὶ Οις ἐξ όνοις 

ΜῈ Σ - τ ὗς ἐκείνου, χαὶ τῶ [ὡς ᾧ ᾧ Μωῦσεϊ οὐ ΔΙ αἰ γραμμάτων. 
διελβγέτο, ὀρν, 5008 δ᾿ ἔχιν γκοιϑορραῦ θλοίσκων αὐτῶν τοὺ δγρένοια». ΑΚ 5. εἰς ὔδια τῆς 
κακίας ων τ πυθαϑύα ὧπας ἣν“ Ε(ραίων ὁ δόμος, ὀῥαΐκαίως λοιπὲν ἡξάμματα χαὶ 
οι ᾧ δ ζούτων αἰ πσθμρήσις" α ἴον» οὐκ ὅΧὶ ἢ οὖν τῇ παλαμᾷ ἁγίων μένον, δον αἱ 
Ὁ σῇ 4 ον τῇ και συμξα) ἴδοι αἷς ὁ. συ τεῖξ γὸ Τοῖς ϑἰποςέλοις ἔδωκέ ἢ, γρα ῆδν ὁ Θεὸς, ἣ 
δὴ )θαριμιάτων, τέω τῷ σνά) ματος ἐπηγείλα το δωδήν χάφ,ν. ἐκεῖνος γὰ ὑμαῖ ὁμα μρή- 
σῴ, φησι, πλύτα. Χ) ἵνα μιφέθης ὅτι ἴουτο πολὺ ὔκκεινον ζ, ἄκουσον δ᾽ πσοοφήτου π Φησι: 
δια ήσομαι ὑμῖν δια ϑύχην χαρίεν, δὲδὸοιὶ γομοῖς μου εἰς διαϑοιαν αὑτῶν, ἔχὶ καρδίας γρά:. 
᾿ῳ «ὐφιῤ ἐσὄνται ἥϑοτες δὲδουκ οὶ Θεοῦ. χαὶ ὁ Παῦλος δὲ δε νι ἄρον τ 
χπθβοχίω ἐλεὴν εἰληφέναι γνόμαν οἐκ ἐν πλαξὶ λιλίναις; δλλ᾽ οὖ πλαξὶ καρδίας (»- Σ 
χίναις. ὅπη δῈ ΤΥ χθονου παϑοΐοντος ἐξ ὠχείλαν, οἱ αϑὲὸ δογμκαίτων ἵνεχεν οἱ δὲ βίου ὴ Ὁ. 
πῶν, ἐδέησε πάλιν τὴς ἀπὸ “ἦΨ ,δα μμάτων ᾿ς ποσὸ μμρήστως, οἰγνδησόν πον ζοντα; κακόν, ὑι ἐξὸν δ ἐη ͵ δεν: : 
ζοις ὅτως ὀφειλονίας ζῶ καϑαραΐς ὡς κήδε δε Κ γραμμάτων, Δλλ᾽ δὐτὶ βιξλίων παρέ- 

᾿ ᾿ ΝΎ " ΣΝ σῇλ Ν ΕΣ Ἵ ᾿ Ἵ ζᾳ: καρδίας τῳ πνόν μα τὶ, ὁὴ ἢ τίω τί αἰπωλέσα μϑρ ἐκείγίωυ ἢ κουτέςζη δ εἰς δ΄. 
: ᾿ “ Ι ᾿ν Ω ΐ εν ᾿ῸΣ , ἰουτῶν θείαν, μηδὲ τω δούτερῳ παλιν χε θη φαρμάχῳ εἰς δξον. εἰ ΩΣ ἐἰλημσι χω 

θα μμμιαΐτων δεηνθέεσαι, ᾧ μὴ τίω τῷ πνόυ μάτος ὑζχιασάσα θαι γϑρυ, σχόσησον ἡ λιχῇ 
καυτήηρδια., Ὁ μηδὲ μῦ τίω βοήθ4αν ζυ τίου ἐθελφ κερδιαύνήν, ἡ εἰν ΠΕΡ χεί. 

αϑρα, ᾧ γράμματα ἰξεορᾷν,ὶ μείζονα ὅγε απαίσει οϑαι τίμὺ κόλασις; ὅπόρ ἵνα μὴ ἥμη- 
ται, ασϑϑσέχωμδῳ μτ' ἐκριξείας ὅροις γεχραμμμένοις, ὼ κιοῖϑωμϑυ πῶς ὁ παλαιὸς ἐδὸϑν νό- 
μος τιτὸς δὲ ἰβ χαμὴ δια ϑήκη.πῶς ὀζζυ ὁ γόμος ἐκεῖνος ἐδ τότε ὁ πότε χῷ πού, τ ὃν ΚΜ 
Αἰγυγωνδλεθρον Ὀχὶ ὁ ἐρήμου,ον ᾧ ἐρᾳ Σ να καὶ 5... τῷ πυρὸς ἡ ὦ "δ " 
“Ὁ θ69ες,σούλπιίος ἠχῆς, βροντῶν ᾧ ἀςραπῶν φηνουϑύων, τῷ Μωύσξωςεἰς αἰνηὸν εἰσιόντος: 
ὧν γνόφον . “ἢ τῇ χα! νἢ δὲ οὐ οὗτως" οὔτε εἰν ἐρήμω, οὔπε οὖν δβ4, οἴϊτε. μα καπνοῦ ἡ 
σχϑτοὺς ἡ γνόφου ᾧ ϑυέγης, ΩΝ Ῥρχορϑρης ἡ μέρας, ον οἰκίᾳ πϑότων ΦΉΣ ΉΝΥΒΝ μ Ὁ ἀνὰ 
πες 4. τῶι - σοι ηι ᾧ » “ λλϑὴς τῆς ἡμέρότνηος πλρτα ἐγυετο. Ὅος μδρ γὸ αλογωτέρφις ᾧ δοσηνίοις σα κοῖς 

") ᾿ 7 5» ! 5» Σ » ΠῚ φαντασίας, δῇ ἐρημίας, ρφες,καυῆπο, σὠλπίσήος, ἡχῆς, ᾧ ἫΜ ὀλὼν Οιούτων' ζος δε ύ- 
ὙβλϑΎΆολις ᾧ κατα πειλεσι Χ) δ σω μκϑέτεων δ ἐνοιαὶρ ὀρῤαξεσηχόσιν οὐδενὸς μὸ᾽ ζιύγων , εἰα.: 

εἰ δῈ κα) ἐπ αὐτῶν ἡ χος ἐϑῥατο, οὐ δύο ζοὺς οἰ πϑοῦ να αἱ δγοὺ ζρυὰ ' 
τῷ Ὁ αὐστϑ πυρβς ὠφ' τὴ γλώοσαι «εἰ γὺ καὶ (τ᾿ ζοῦτο ἔλεον, δ τὶ Γλϑύχους μεκλεςω ϑέοι 

εἰσί, πολλῷ μιαλλρν εἶ βλδίοτος νὴ Φῦτα αὖ εἰ πόν: ὁ ὑχὶ ἐδ ὃ παλαιάς Μωῦσίωμ. 

- 

΄- 

κρτολρκώρς 

-.--.-.-.. ὁ ὁ ὁ Ξὃὄδ  ᾽υ᾽͵͵ 

ΕΞ ΕΟ ΘΗΒΥ ΜΌΝΟΝ, 



-ιι.«. ο΄ .»...,.ὄ......ὄ......... .....-.-..ὕ.Ψ...---..--- 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ͂ 
᾿ ει φ ᾿ ᾿ νῷ." - Ξ : , νὼ “ δος ῥαφαντος, οὕπως ὁ Θεὸς κκτέδη οὐ)αῦϑε καὶ τῆς φύσιως ὃ ἡμετέρας εἰς ὧν οὐρανὸν, καλ- 

λοῦ δὲ εἰς ὃν θρόνον ὃν βασιλικὸν ὀῤενερϑείσης, οὕτω ὦ πγόῦ μα κάτεισιν. εἰ 2ὲ ὦ πγδῦμα 

ἔλαιῆδν, οὐκ αἢ μείζονα (ὦ (αὶ ρόνϑμα τὴ θαυ μι τότεροι.χαὴ γὸ αἱ πλαΐκες αὗται πολλῷ 
ληίοις, σὴ ζὰ κατοῤθεί κατα λαμασοότεθᾳ . οὐ γὸ ἐξ ὄρους καιτήεσὸρ φήλας φέροντες 

λιϑίνας ἐχὶ Ὕ' γήρων οἱ υὐπόφολοι, καϑού εν Μωύσῆς, δολ ἃ Ὁ πγῷμα ὦ τῇ διαγοίᾳ - 

. Φέροντες, χαὺὴ )ηστουρόν τίνα; ᾧ "πηγάυ κὴ δυγικύτων ἡ γδρισμ των χοὴ πλβτων Ψ ἐ- 

γαθῶν λῥαξ λύξοντες͵, οὕτω πόρτα χοῦ αὐθεύήεσὸρ, βιθλία ὁ νόμοι δζοὺ τὴς δριτος ἔμ 

χοι' οὕτω ἴοι τοιοκλίοις, οὕτω ζοιὶ πενταχιοκλίοθς, οὕτω ζοιὶ τὴς οἰκου μϑύης ἐπιασάσθν» 

δόμους, τῷ Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς ἐκείνων γλωήης ἴοις παρϑσιοῦσιν ἅπασι δζρρλέγρμϑρου. ἐφ᾽ οὗ 
ὦ ὁ Ματθαῖος τῷ πγϑύματος ἐμπληοϑεὶς, ἔ γραιν ὥτῷ ἔγφαψι Μ ατϑαϊος ὃ πελώνηξ. 

οὗ γὸ αἰοευύο μαι καλοΐν αὐνοὸν πὸ τῆς τέχνης, οὔτε Οὔ ζύ τευ ὀήνοις. ζοῦτο γὸ μαλιὰ 

"ἴα ϑείκϑεσε καὶ τέωὐ ὧοδ' πνδύ ματος δεν, ὁ τίωὺ ἐκείνων Ἔθρε τίου . δὐα ἤέλιον δὲ υζ' τίωΣ 
΄ ) ΕΣ « ᾧ , ᾿ ΤῊΝ "λὶ ᾿ 

κοραγεϊατείαν εἰκώτους ἐκοαίλεσι- χαὶ ὃ χολα σεως διαίρεσιν, χα αἱ δοπημάτων λύσιν, χαλ ἢ 
ε : ΟΠ Ωρ ΔΝ τ! ᾿ : ΡΝ ΝΣ διχαιοστεσίω, χὺ αἱγεασμμ ον, χαὶ Σπολυτρώδιν, ζ εἰοϑᾳσίαν, χρὴ κληρονομίαν Μ οὐρ αγὰίν, καὶ “ὦ συήένηαν «σὸς τὸν ἐὸν τῷ Θεοῦ πᾶσιν ἢ λϑεν ἀπαήέχχων, Ὅς ἐ Θροῖς, ζοῖς αἰγνώμοσι,τοῖς ἐν 

᾿ σχόττρ καϑηλϑῥοις. ηἰ ποτ᾽ δέω ἴσον ϑιῥοιτ᾽ ὁ) ,Θ εὸς Ἐχὶ γγσ,αὔθρωπος ἐν οὐρανῷ, πλῦτα 

Ἃαῤαμὶξ, ἀελοι σέῤωε"χόρθυον ὀὐθρώποις, δὼ θρωτπτοι ὧς ἀϊνέλοις ἐχοινωγοιων, χαὶ ταῖς ὀύίαις 

πῶς ἄγω δέω αἱ μασι. χρὴ ζὼ ἰδεῖν ὧν χθόνιον λυϑέντα πόλεμον, χαὶ καταλλωγας Θεοῦ χσοὸς 

τίο ἱξ μετέραν γελμηρϑμας φύσιν" οἰ ϑἰθόλον αἰαοιμόμϑρον, δας μονας δρωστετεύονζος, 3τό- 

γατον δεδεμϑίον, πο οοίδεσον ὁβοιοῤῥϑμον,κατάραν ἠφανισμένζν,, αἱ μὅρτίαν ἐκποδὼν γεγε- 
νηρϑῥδω,πλαλξυ ἀπεληλᾳ ϑμίου, δῥήθ4αν ἐπθμελϑοῦσϑρ, τῆς θὐσεξείας ὃν λθγον πϑρτα- 
χόδκαταασήοὀμυθρμον ᾧ χομώντα, τίω ἫὝἧ“" Ὼ αϑω πολιτείαν ὄχὶ τὴς γὴ9 πεφυτευμϑύζω, τ᾿ 

ἀδείας ζιὶ διωαίμεις ἐκείνας ἐμιλούσας ἡμῖν, κδὴ τῇ γῇ σεδνεγῶς ἀγίέλους δπιχωριαζονῷς, 
ν πολλζωὼ “ἷρ δ μδηηόντων τίω ἐλπίδα, γὐσὸμ . δζὺ Τοῦτο δα [γέλιον τίω ἱξορίαν ἐκα- 

λεσιν, ὡς ζάγε δδα πόρτα, ῥήματα μόνον ὁδὶ ποραλμμώτων ἔρη κα δή ,ουκώτων ξκα- 

σία. διιυα τείας μέγεϑος, Ὥρχαι κὺ δόξαι Φ τί 4}, ζᾳ ὀήγα ὅστε πο σοὶ δλὐθρώποις ἀγα- 

ϑρὶ ἢ νομίζο". (ᾳ δὲ θὰ Ἱ ἁλιέων ἐπαγίελθώντα,, γνησίως πε ὁ κυρίως θα γέλια αὖ 

κά λοιντο" οὐ 3 ν βέζξαμα ᾧ ἀχίνητα μόνον ὅφν ἀγαθοὶ, χοὶ αἰπύ Ὑ ἀξίαν τίω ἡμετέραν, 

δλλλ᾽ ὅὰ χαὶ κεετ᾽ ϑὐ κολίας αἱ πάσης ἡμῶν ἐδὸϑν. οὐ 

μόντες ὦ ζαλωπωρηϑέντες, δον εἰγαπηϑάντες τορῷ τῷ Θεοδ μόνον, γα Οομϑυ ἀπ ἐλα- 
᾿' ΕῚ . δὴ ἢ “» . ! ΕΣ Α ΕῚ ᾿ ᾿ 

(ουϑῳ.ὁ τ δήποτε, ζοσψτων ὄντων Ὦ μα ϑυτῶν, δυο γοαφοισιν εκ, ΠἜ ὩὩστοςόλων μονοι,ὼ δύο͵. 
λ) ᾽ ᾽ ες «οὐ γχι 5 ὧν Φ ζούτοις ἀκολούθων, ὁ μϑὺ γδ Παύλου, ὁ δὲ Πέξου μαϑοτής ὧν, κ᾽ [ωὠαΐνου χαὴ 

Ν ΝΣ Α - ἥ : ,᾿ νυ“) ΝΛ. | 
Ματθαν (ὰ« θα] γέλια ἔγρα ψὸν. ὅτι σοσὲν πος Φιλοτί μίαν ἐποίοιευ ὄνχα πότνα ποὺς 

ες κε ἢ Ζρι ι΄. ν 3 3 2 ἐς ᾿ ! ; “8 χ (ἹἿ ᾿ "ἡ 5, Ἢ ! 

φιϑείαν. Ἷ δα ΜΚ Ἡρχέὶ Εἰς ὅυα ἐλιφζῆς σόρτα εἰστεῖν; ἤβρχει μϑρ ὁν α Χο τεοστιβές οἱ χρα.- 

φοδες ὦσι μήτε κτ' ζις ὠδοιυὶ χαιρουὶ, μυγτε ον τοῖς αὐθῖς ηόποις, μήτε σεένελθοντες ἡ δια.- 
Ἶ ᾿ς οὰ «εἴ: 5», “ .. " ι τῇ 7 Ὶ 

λεήϑεντες δλληλοις, εἶτα ὡς τῷ ἀφ᾽ ἑνὸς τύ κατος πϑλῤτα φλέήανται , μεγςὴ Ψ θλη)ειας αἰ- 

πόδήξις ζ» “γῇ χὴὴ δὼ ἴοιϑαρντίον σξενέξη, Φησί, πολλαχοῦ γὸ δγα Φωνοεοῦπτες ἐλέϊχον.- ' 

τῳ. ἀὐ' δὲ σἴχυ ζούτο, μέγεςον δεῖγμα δ ὀηηϑοίας σα .εἰ γὺ “πϑύτα στευεφώνη ᾧ κα ἄκρι- 

. (εἴας, μέχρα καιροῦ, μέχρι τόπου, ᾧ μιέγρλ δ" ὦ αὐτῶν, οδείξὶς δ᾿ ἐχίςευσε ἐπϑραΐν, 

ὁπ μὴ στενελῆὸν τες σὺ (ἐυϑέκης νὸς ὀῤθρωτείνης ἔγραλψδω ἁ κὸν ἔ" απο. φ γὸ δὴ Φ 

. ἀἰρυλιότηηος κ᾽ Ὀσαύτίω σὺμ, Φωνίαν.νεωὶ δὲ αὶ ἡὶ δοκοῦσαι ὧν μικροῖς ὁ) ὀχεφωνία, πείσης 

ὠκαλλ ας αἰὐζοιὶ ν᾿ ασοψίας, τὴ Χαμιπροϑς ὑπ τῷ Ὧ ποὺ ΤᾺ γρανψλύπων ὠἰπολογεῖ- ὦ 
τα. εἰ δὲ τι φὐβὶ χαιροῖν ἢ αὐτοῦ “βρφόρως ἀπήγξιλαν, ούτο σγεῖν βλοίτῆᾳ δ εἰρνυδῥων ὃ 
ϑγήθηαν.ᾧ ζχῦτα δὲ ὡς δ ὁ Θεὸς αϑρέχη, πειρφσόρεεθου πγολϊόντες αἰ ποδεῖξαι, ἐκεῖνο μ(τ' 

»ὺ πονήσθῳ τες. ᾷ ἱδϑρωσὰμτες, οὐκαᾳ- 

ΡΣ ; ᾿ ἣ Ἷ 
. ! ᾿ ᾿ 

: ᾿ ῃ 

Ἅ 5 Ι 

οτος ΠΕΡῚ ΒΥΑΓΓΕΛΔΙΟΥ. | ἢ 
ῪῊ  εἰρηκϑῥων «ἰξιοιῦτες ὑμαὶ τ δα τηρᾷν . ὅτι. ὧν ζοῖς κεφαλαϊοις καὶ στε ἐχουσὺ ἡ μδ ὃ 
ξωζω (δὴ ὦ χήρυγμία συϊκροτοῦσιν, οὐδοιμοΐ τις αὐτῶν σε μικρὸν ; αφίυνήσας ϑεἰσκε- 

"πῳ. να ἢ ζχῦτά ὅϑην δῇ ὁτι ὁ Θεὸς ὀϑιϑεν πος ἔλωεγ», δὰ θαώύκατα ἐποίησιν, ὅπί Σαἷν. 

ρώ», τὶ ἐτάφη, δῖ λῤέφη τι λύηλϑεν,ότι δή κρίνφν, ὁ(, ἔδωκε (᾿ τηριωδής ἐγτολαξ, ὅτι ἀκ 
ολῴτίον τῇ παλαμῷ νόμον εἰσήνείκεν, ὅτι ὸς, ὑτί μονο γνὴς, ὅτί γνήσιος, δ, Ἰῆς αὐτῆς οὐσίας ῷ 

χε Δ “ ἶ « 7)᾽᾽,, »,(Ὅἂἅπν Ν 
πατοὶ, χα ὅσα Οἰαῦτα. «ἰδὲ ὃ ζαῦτα πολλζωὼ ϑῥρήσομϑυ οὖσὸν αὐζὶς συμφωνία». εἰ 5. εἰν 

Οἷς θαύμασι μιὰ πόῤτες πϑότα εἶπον, δλλ᾽ ὁ »ϑἕ ζῶτα, ὁ δὲ ἐκεῖνα ζούτό σε μὴ ϑορυξείτω" 

εἴτε γὸ εἷς πθώότα εἶχε , αὐ κοσὸς ζω καὶ ΔΨ λοιπῶν Ὡριθμός: εἴτε πϑύτα ὠξηλλαγμμένα χαὶ 
χφην αἱ ασοϑς δολήλοὶ ἐγράψδὺ,ς ἔκ δ ἐφαρ» τὴς δυμφωνίας ἰἐ ἀἰσύδηξις" ΟΥ̓ ζιότο χαὴ, 

χϑινὴ πόδτα διηλέ σὸρ κχαὶ ἑκαςος αὐτῶν ἴδιόν εἰ λαθὼν εἴσενγΐνα μὅ τι πὐξεοσὸς τῇ ἀδ: 

ξη, τοὺ αυδοσιῤῥῷφϑαι ζπλαΐς, ἡ Ἴῆς δλήϑείας ΔΜ λερρυϑυων ἀἰχρι ἢ. πρροίόριται τίω βά.--" 

σόμῳ ἡμῶν. ὁ μϑὺ ὀΐλυ Λουχας χαὶ τί κὐτίαν φησὶ, δὲ ἰὼ ὁχὶ ζὼ γδάφφῳ ρχεται. ἥα ἔχης 

Ὁ» Φησι͵ οὐδ, ' ὧν κανχήϑος λόγων τίω ἀστφολφαν ἴουτές!,σεευεγῶς κέ ασομιμμησχόνδϑμος, 

τίω ἀσφα λα ἔχης, χαὴ Ω εἰστρόλείᾳ λϑῥης. ὁ δὲ [ωᾶϑνης, ἀύδς μϑὺ ἐσίγησε Ὁ «ὐἀα»" ὡς 

δὲ λόγος ἔχφ ὀϑωϑεν ὧκ, ηατέρων εἰς ἡμιας καζαιβαξ, οὐδὲ αὐτὸς ἁπλαῖς δκὶ ὦ »εαφᾷν Ν 
ἦλϑεν, δλλ᾽ ἴδτῃ ζις τρισὶν καὶ «πουδὺ γέορνε πῶ τῆς οἰκονομίας οὐδια τά ζαι λουῳ ὸ ζᾳ 

τὴς ϑεότητος ἐχὶν δύω δεν πὐποσιωπᾶοϑαι δόγματα, ἰῷ Χοιζοΐ χινήσδμτος αὐνηὸν λοιπὴν; 

οὕτως ἤλϑω ὕζχι τίω δ) αἰ λικὴν συγίεᾳ Φίωυ. καὶ ζ δ» δῦλον ἡ οἰξ αὐτῆς Ἴης ἱφοξίας, ὦ ἢ; 

τῷ 8)α γίελίου πυολοιμίων. ἐδὲ γὸ ὁμοίως ἴρις λοιποῖς χϑύτωϑεν ἔρχεται, δυλ᾽ ἀζωϑεν συθὸς 

ὁπ ἡ πείγετο, Δἰοὶ Οὐ Ὁ πϑῷ βιδλίον σειν ἔθηκεν. Οξχ ὧν ζοις πσοϑοιμίοις μόνονφθν,- 

λᾷ ἡ “9 πόρηὸς τῷ ἀλα δ ίου, ἢμΜ ἄγγων δ)ν ὑψηλότερος. λέγεται ἢ χα) Ματθαῖος, ὦ 

ἐξ [ουδαίων πιςευσόϊτων αὐδοίς λθοντων αὐτῷ χαὴ οὐσα κα λεσθμτων, εἶπε “ἰῷ ῥ᾽- 

μοίτων, τα ἀφέᾷναι ὁζα οδαμρμέατων αἷὐξοις, κὦ τῇ ὧν Ἐξράϊων φωνὴ σεου είναι ὦ 8). 

ὅϑιον χρὴ Μαρκος δὲ οὐ Αἰγυτήῳ, ἢ κῳϑυτῶν οὐ Ρακαλεσόρτων αὖον αὐηὸ ζούτο ποιῆσαι. 
“ἃ δὲ {τὸ ὁ ὥιΜα τϑῶρς͵ ὧτε Εζραϊοις δφάφων͵ συν σιλέον ἐζήτησε δεῖξαι} ὅτι Ὥσο Α - 

᾿ρφαμ ταὶ Δαζιίη ζῶ. ὃ δὲ Λουκᾶς, ὡτὲ κοινή πᾶσι Δἰαλελόνϑρνος, ὀιϑωτέβω δι λόορν ἀ:- 

να γέ : κέγρα ἣς Αδαμ “ὐϑϑΐων. ὁ »δϑὸ δἰιπὸ τῆς γμέσεως ἀρχᾳ}" Ουσὲν γὸ οὕτως λύέπασε 

ὧν [ουδοῦον, ὡς τὸ μαϑεῖν αὐον, ὅτι 5. ΑΟρο ἀμ ἡ Διαβ)σ) δβέονος ζω ὃ Χοιξός" ὁ δὲ οὐ 

οὕτως, Δλλ᾽ ἑτέρων πΆ φόνων μέμφηται ποραγμώτων, ᾧ τ τε ὅχε τίου γιρεα λογέαν πο 34- 

σι. πἰοὸ δὲ συμφωνίαν αὐ ων ᾧ ἐπὸ τὴς οἰκουμϑμης πϑροιφήσονϑυ Ὁ δείξα ϑῥης ζᾳ εἰρη μέ- 

να χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν ἘΦ ϑγηϑειᾶς ἐνϑρανν' χὺ )ὺ πολλαὶ μετ᾽ ἐχείνους αἱρέσης ἐτέηϑησομ, οναν- 

ζα δυξαζουσαι ζρ)ς εἰρη ϑώοις. χαὴ αἱ μδὺ πόρτὰ και τεδέξαγηο ἴα λερϑόντα, αἱ δὲ κεξγρι 27] 

εἰρημϑύων οἰποχό ασαι Ἴων λοιπῶν, οὕτω γὴν ἑαυτοῖς ἐχδεσιγ: εἰ ἢ χιχη Ὡς ζω ον ζοις εἰρη.- 

υϑέοις, οὔτ᾽ δ αἱ τὸβαντία λέχϑυσοι ἄπϑρτα δὲ ἐδέξανηο, δρλλὰ μέρος Ὁ δυχοιοῦ αὐτοῖς 

σεῤυαδαν"οὔτ᾽ δὰ αἱ μέρος δπολᾳοῦσοι διηλέηθησδμ Ὡτὸ ὅ' μέῤφυς, ὡς μὴ δὲ ζα κίωμα- 
ἄνω. ὦ τ 

γα αὑτὰ λανθωνάν, δολὰ βοᾶν Υ παρὸς Ὁ ὅρον σῶ μ(φ: συϊϑμ4αν. χὰ καϑαϊ τὸν ἂν στο γρδλόυ- 

ράς λαθης ἡ μέρος, χαὶ ῳ τω μέρᾳ ζᾳ πϑύτα θὑρησᾷς ἀφ᾽ ὧν ΩΝ ὅλον ζῶον σζεωέφηχε, ὃ γέῦ- τὴ 

ἐφ ἢ φλέβας, χαὶ ὀςὰ, Χ)  οτηρίας, χοαὴ αὐ κιὸι, ἢ ὁλοχληρϑυ,γῶς ἐγ εἴπη ὥς, τῷ 
φυρο μιὰ ; 

“ ε Χ» - »» Ἔ: γι ς ) δι, Ν “'ἷ;' 

ὑὸς δειγμλκα" οὕτω χα δχὶ ΔΜ )γοαφον ὀςν ἰδὲιν, ἐκχφφω ὧν εἰρηνδίων μίρ τίω τῷ πϑρηὸς ̓ Ν 

συϊλυφαν δια φαιμνο ϑώζωυ. εἰ δὲ διεφωνοιω οὔ’ δὼ ΟΣ ἐδεηθη,χϑὺ ἀϊο' πάλαι ὁ διελυϑὴ 

5 δόγμα: πᾶσα γὸ βασιλεία, , φησὶν, ἐφ᾽ ἑαυτῆς μὲρμοδεἰσαὶ, οὐ ςαϑήσεται. γεοῦ δὲ κἀν (ὐ- 

τῷ τῷ πνϑύμωτὸς καὶ ἰσχὺς λοίμπεις πείζῳισα ζους δ, ϑ 9 ποὺς αὐθὶ ζὰ λύαίκαιότεροι ἡ κατε-. 
πείλργτα πνορϑμοις, μιυδὲν ἀπὸ δ μικρών Ούτων βλαπήεαϑαι. ἔνθα μϑὺ δ ἕκαφὸς νους 

πράξων ξγρα εν οὐ σφόδρα, ἡμῶν δεῖ. ἰχυείσαι ὅτι ὃ οὐ κατ᾽ δυληλὼν ἔφξησορ, (δε οζοὶ 
: : ὶ ; μι. ΄ 

(᾿ λ 

. 
Ν ΄ 

----.------.-. .............. 

δ Ῥῷ 

᾿ 



. πάσης ὃ ΝΡ πειραισόχθα. υἰσπτοδεῖξαι. σὺ δὲ ἴζω ἐὸν ποιᾷο, {6 Φωνίαν αἰτιώμε- 

γος, ὥς δῤ εἰ ᾧ ῥημάτα ( ὡ τὰ ἐχέλάσες εἰπεῖν, ὁ ὅ ποις λέξεων. χαὶ οὔπω λέγω ὅτι 

ῃ Ἐπὶ Ἶ ω Ἶ 

ὙΠΌΜΝΗΜΑ ᾿ 

ὦ οἱ μόγα Ἐχὶ ἑἑπροικη ἊΝ φιλοσοφία κομπαζοντες, πολλοὶ πολλὰ βιξλίαᾳ »ράνομτις τε ὶ 

ὟΨω αἰών ποραγμάτων οὐ μόνον σταῖς διεφώνεσδαμ, δλλ ἃ ἡ εγαΐδως ϑιλήλοις εἶπον. ὁ. 

ὃ ἕτερϑν 581 αἰ αΦόρως εἰπεῖν ὁ μαχοιϑίοις εἰπεῖν: οὐδὲν ούτων λέγω" μι βοι μοιτο ὧν Ὁ 
7 » ᾽ἅ ᾽ νι » “ ᾽ ἜΣ 

τῆς ἐκείνων αϑϑανοίας, σευυϑεῖναι τίω ϑἐσολογίαν " σϑξεῖξ γὸ δπὸ τῷ ψεύδοες τέω λιηθηαν 
: ἢ »ν Ὁ ἐ νι ᾽ 7 3 Π “ - 

εὐ συφησοαεϑάι ζούλοιμϑῃ «δλλ᾽ ἐχεῖνο ἡδέως ἐροιμέιν, πῶς Ἑχιςευγνζᾷ δοε Φωνοιυτα, πὼς 

ἐκράτησε , πῶς ογαγτία λέφρντες ἔθου μιφίζοντο; δὐοκρρύἼονη πϑρτα χοῦ τὴς οἰκουμϑρης, 
᾽ ε» ᾿ ,.ἔΔι'Ἕ͵ια, 

χαιτοι «τολλοὶ οἱ εὔϑτυρες δ λοορυϑύων ἧσὸρ, πολλοὶ δὲ χαὶ οἱ ἐϑροὶ ὦ πολέμιοι. οὐ ὃ οΟ» 

»ονία μιᾷ γραομῇες αὐτὰ κατωρυξαν δλλὰ πολλαχοῦ Ὁ "»"ς καὶ θαλοὶ Ἥης ἡπλωσὸμ, 

αἰ αυὸ ταῖς πόρτων ἀκεος, κϑὴ ἐπϑρών “πον ϑΐων Φῦ τὰ δῥεγινώσκετο,κα τ ὸ γεοῦ χαὴ ὅ- 
ἃ ᾿ ᾿ , φε ᾿ 

δένα, φυτὸν ἿΨ εἰρη ϑύων ἐσκωδώλισε- χαὶ μάλα εἰκότως" ϑεία ὙΣΡ δευύα μις ζωὺ ἷὰ πόρτα 

᾿Ἐχτουσει αὶ καιτορθοῦσει κυ οὶ πᾶσιν. ἐπεὶ εἰ μιη ζούτο ζω, πῶς ὁ τελώνης χαὴὶ ἀλιάς ἡ ἐ- 
με ϑ ͵ « ἃ » » .«9 “ 3 ΡΝ, ἱ 

γράμματος ζιαῦτα ἐφιλοσοφά, ἃ γὸ σετεῖὲ ὄναρ οἱ ἔξωϑεν φανταοϑίωα, ἢ δεξυηϑησὸμ πὸ-- 
“ΨἍ, " “» ᾿π ΙΪ Ἂς σον 2 -“ ᾿ 

τε, ἴᾳστα οὗτοι μ᾽ πολλῆς Ὁ πληροφορίας χα ἐπα [γωρισι κα πειδοισι" Φ οὐχί ζῶντες ὠώ- 

εγον γθιν, αἱ χα) τελϑύ]ήσλωτες" οὐδὲ δὺο τα εἰ; σιν ὀιϑο  πϑυς, σγεἰὶ ἐχουπὸν χαὶ χιλίοις ἡ μ- 
{ «᾿ὶ 

οἰοις, ολὰ πύλήάς κὸ ἔϑνη χαὶ δήμους, ᾧ »ἀὦ χὺ δούλας κὸ Εχλλαίδα ᾧ τέως οἰκου ϑυζω ΝΣ 

αἷοίκιγτογ, ὁ αὐθὲὶ παρα γμιώτων σφόδρᾳ, τίω ἡμετέραν αἰ πξ Οαϊνόήων φύσιν: τίωὐ γὺ γἀῦ 

ἀφέντες, πϑότα «ὐθὶ εἰν οὐρανοῖς Αἰ φλέορνται Ε ἑτέρα» ἡμῖν ζωϊω εἰσοίγον τες χαὴ βίον 

ἄχλον, ὁ πλοῦτον χ) πενίαν, ἢ ἕδυκοίαν ἢ δουλείαν, ἀ ζωΐω χαὶ ϑούναιτον ; νἡ κόσχαον ῷ 

πολιτείαν. οὐ καϑοίτῆν Πλούτων ὁ πίω κοίζα ϑλτφον ἐχείνίω πολιτείαν (ὡωλαὶς,ὼ Ζιυων; ἡ 
᾿ “-ς ’ ν ὐ δ ! Ἃ ,ν ! ε 2κ 7 , “ 

εἰπῆς ἕτερος πολιτείαν. ἔγῥανψ, ἢνομοις στο ἐἔηκε" χοὴ γὸ αὐγόθον ὥπϑρτες ἐδείκφιξνηο ὅ- 

γοι ὅτ πγϑῦ μι πονηρϑν,, ὁ δαίμων Τίς ἄχδιος πολείϑν ἡδὴν τῇ φύσέ , χαὶ (φφρϑσεοώης 
» ΝΕ ᾿ Η , κ- “ὺς γ. 

. ἐϑρὸς, ὁ αὐ ταξίας πολέμίος, πλότα ὀϑω ὁ κάτω ποιών,, ὀγήχησεν, αὐ]ων τῇ ψυχῆ. ὅτὸρ γὸ 

χοινας πῶσι Τα αὶ γιινάγχ ας ποιῶσι, χρὰὶ “πὐρϑένοις γυμφνωσάμτες Ἐλν τῆς παλαϊφρας ἄγωσιν 

ἐχὶϑέαν δ ,ϑούπτων, λαᾳθραίοις καζασκϑυαΐζωσι γώμοις, πόβτα ὁμοῦ γρη μοτα μιγνεώ- 
ὃ « τ» 3 « , ; ΤῊΝ « Ἂ 

τες κὸ στευταἭοντες, χαὶ ζρεὶ δρφις τῆς φύσεως ὀῤατοέπονγες, ἃ ἕτερον ὅς Ἵν εἰστειν ; ὅ7| ,ὃ 

ἡ 

δαιμόνων ἐχένα πόρτα ϑύρήματα χὺ “προ φύσιν ζῳ λεχϑμᾶνα, ᾧ αὐτὴ μἱδοτυρήσφον δὼ 
ἈΝ 

ἐζμὶν. ἡὶ φύσις, οὐκ ἀῥα οοιφρη μ᾽ εἰρευϑμων. ὦ ζαύτα οὐ μῷ, διωγμκών, καὶ (Τ᾿ κινδώσων, 

ὃν, καχλωπιζοων. (αὶ δὶ ὟὋἜἝ ἁλιέων γζαυνομϑμων, μαςιξορϑέων, ἀἠδευωθυόῆων, χὴ) ἰδιῶται 

ες κὶ Ὀφοὶ, ὦ δοῦλοι χα (θ)λεροι,ὺ βασιλᾷς ἡ φραιῶταὶ, ἢ βωρξα δι ἡ Εχχζωυες κζ πά- 

, σῆς ἐδέξανγ,» Ἴὴς ϑυνοίας. χἡὸ οὐκ δῷ ἔχις εἰπεῖν ὅτι Δ[οἱ ὁ μικρὰ Τῇ τα ὁ χαμαϊξε- 

λα, θὐπαροδεκτα γολονν ἅπασι" χα γὸ πολλῷ τα φκείνων ὑψηλότερφι. πον ϑονίας κϑὸ 
δι, “γῶν ᾽ .3 ᾽ ᾽ ᾽ » 2} 

γὼ ἐχεῖνοι ἐδ ὄναρ ὀγομᾷ ἐφαντάοϑησθμ, σύ οδὲ αἰκ τημοσεοώης, σε εὲ νηφείαξ, ς είς τίνος δὴ: 

τ λον ΝῊ ὑψηλοῦ. οἱ δὲ αἷρι διῖν οὐκ Θειϑυμίαν ὀξορίζοεσι μένον, οὐ ἀτοῖξιν κορθίζο- 
Ν 

σι, δολὰ αὶ ὀψυίάκϑλοι τον κϑὴ ῥήλκουτα ὑφ ςικαὶ, ὁ γήτα ἄτακτον, αὔκίου,ᾧ βάδισμα, 

ο κραυγῶυ, ζ (ἔν ρα ΥΜ'μιχροταῆων συοϑαΐγϑεσι τέο ἀκχριξεία»,
 κὺ τίρ οἰκουμϑώζω ἅπα- 

σὸμ τῇ τὴς “ὐοϑονίας ςφέπλησομ φυτού. καὶ πδὰ Θεο- τα φιλο οφεῖν πείθουσι, ΜΝ 

ῳ οὐρανοῖς πηραγμώτων,ἃ μηδεὶς μὸδεπέϊς ἐκείνων μϑδὲ εἰς γοιῦ λᾳξᾷν. ἰαύσε. ἘΞ δ ̓ 

οἱ ρωδώλων ὸ Ῥηοίων χαμαὶ ἑρπόντων καὶ ἑτέρων αἰζι μοτέρων εἰκόνας ϑεοπύιήσδμτες,; δυλ᾽ 

᾿ διμως ἡ ἐδέλθη ἃ ἐχιφειύθυζα ὑζηλα, τα δόγματα, ὦ και ἑκαίφην ὀόϑοῖ τίω ἡμέραι, 
ᾧ ἐλιδίδωσι :ῴῳ δὲ ἐκείν ὧν οἴνγετε ." φσόλωλῷ, ρα ϑίων βθὐχολὼ τον ἀφαφιάϑιτα ἐντῃί. χαὴ 
ἐῳ»} ᾿ ! ὦ,» ΠῚ) ΝΣ τῶ [ ν΄ Σιν 

μαλᾷὰ εἰκότως. δνμωονές δῷ γα δγηχόρθυον͵ 579 ὁ ΜΨ Ὁ ἀσιλγείας, ὦ πελιὼ ε χά ὃν ζ 
ὲ { Α 

Ά ; " ᾿ 

3 Ἔν οοα ᾿ ἐν: ΄ ν - [! ᾿ .’ ᾿ ΜΝ ΣΥΝ 

᾿οὐ μ' πολέκιαν, δὶ ἃ, μ(ν ὐδείας ἐλδυδεοίας α' πάσης φάφοντων,, ἃ πογλόὶς πογλαχό-. 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ἉΑΓΓΕΛΔΙΟΎ. ᾿ 
Φον, ᾧ πλέον τὸ ἀἰτοπον Ν᾽. ὸῤ Ἄϑοιτο καζᾳ γ ατύτερον Ὡς πολιτείας ἐχείνης, ον ἡ 
εἰρηυϑύων μυδίοις μα λωώσας φίχοις φιλόσοφος, ὧφ)ε δεωηϑζῶαι δεῖξαι ᾧ ποτε 661 ὦ δ[.. 

᾿ χαιον, (Τ᾽ ὃ μακρηγϑοιας ἃ σα φείας πολλῆς ζαὶ εἰρηυϑύα. ἐγέπλησιν' δαΐν εἰ καὶ τί συμφέ- 
Ὅ9ν εἶχεν, στρόδρα, ἀγρηςον ἔμδηεν ἐὴ τῷ δϊὝἕι δ, ϑεϑίπων βίῳ. εἰ γὸ ὁ γεωροῦς, ὁ γαὶ- 

κοτύπος, χαὴ ὁ οἰκοδόμος, ὁ κυξερνήτης, ᾧ ὕχκοισος »ὐπὸ τῆς Ἰων γροϊν τρεφόμϑρος ἐργα- 
σίας, ὑϑύήοι τὸ τέχρὴς ὥ ἀφίςα Ἱ ἡ διχαίων πόνων, Δα λίσκήν Ὁ ἔτη τόστι ὸ τόσοι ὡδῆε κκα- 

ϑεῦια ποῖε δξὶ Ὁ δίχαιον,ὼὺ τρὶν ἢ κα ϑεῖν, πολλάκις φθαίση λιμῶ ἈΝ αφϑα εὶς, αὶ ἀπελδ.- 
σεται Ἅἰ ᾧ ὦ ἰκαιον οὐτο, μήτε Ὁ ὀίων ὧν φησί μων μι δὲν μαϑῶν, ᾧ βιαίῳ ϑανώτω κα. «᾿ 

ταλύσεςς “ὃν βίον. δλλ᾽ οὐ ζᾷ ἡμέτεροι ζιαῦτα, θνγαὶ τὸ δίχσιον αὶ τὸ ρέπον. ὦ Ὁ συμφέρον" 

ᾧ πάσὸρ τίω ὀδῶωυ πυρετοῦ ον» βεαχέσι χ) (αφέσι σύχλαξων ῥ᾽ χά σιν ἐδίδαξεν ἡμας ὁ, 

Χο ςζύς: Ὅτε μϑὺ λέγων ὅτ! οὖν δυσὶν ἐντολαὶς ὁ γόμος νὴ οἱ τρροφῆταα χρέμιαμτα); (ουτες!, 
“»Ὅ»- 3 ) φν { ᾿ { ἐ" ᾽ Ι τ « ἀρὺ .ς "“Ν « ΕῚ 

᾿ ΤΉ ΤῸ Θεοδ ἀγάπη χαὶ τῇ τοῦ σγλησίογι ἴοτε δὲ λέγων, σὰ αὐ ὁ λυ τε ἵγα “ποιώσιν υμῳ οἱ δῳ-. 
᾿ με ἀ ς “Ἢ ᾽ “Ψ φος . 3 ε ! ε. " ς πος 

9659 σι, ὦ ὑμεῖς ποιᾷτε ἀὐθῖς" «δα ὙῈΡ ὅφ:ν. ὁ γὸμος νὰ οἱ τσοοφῆται. ὁ τὸρ ἡ γηπένῳ ( οἱ- 

κέτῃ ᾧ γωυαρχὶ χήρα. ὶ πευδὲ αὐτῳ καὶ τ σφόδρα λιούποῳ δυχοιῶ τι ἢ), πόρτα δὐσελώο.- 
, πα, ὁ ῥαΐδια καζα καϑεῖν. Τοιαῦτα γᾷ τῆς διηϑείαρ" χαὶ εϑοτυρᾷ Μ αξαγμάτων ὁ 

τέλος. πϑύτες ορεοῶ ἔαϑον ζα π:ρακπέα, ἡ ςὐκ ἔμαϑον μϑγον ληγα" δ᾽ εὐίλωσθμ, ἢ οὐ 

οὖν ταὶς πύλεσι μένον, οὐσὲ εἰν μέσειιο Τοὺς οἰορράϊο, δλ αἱ ἡ οὖ ᾿ κὸρυφαὶξ ζ' ὀραΐν. καὶ "Ὁ Ὲ 

χέϊ πολλζοὺ δ. 4 τέω φιλοσοφίαν οὖσὸμ, τ χοροιὶ αὔλιον εὖ ὁ ιϑοσάίνῳ (φ κα λαίμιπον. Ὁ 

ὥς, ὦ τίω ὦ οὐραγεὖν πολιτείαν ὠζο φαμνουϑύξωυ. ᾧ πολιτείαν ἐγραλ λυ ἱξμῶν οἱ ἀ.-- 
᾿ ᾽ ᾽ 5 4 .ὄ ἡ ΕΣ ᾧ 2 »Ἅ» 

λιᾷς, οὐκ Ἔστὸ πώϑων κελϑθυσϑρῆες λα μΘαϑεοϑαι,καϑα τῆς ἐχεῖνοι, συ εϊὲ τόσων ᾧ τύσων ἐτῶν ᾿ 
΄-" ᾽ ᾽ ε ν᾿ Σ Η ᾿ “΄ 4 

γομοϑοτοιῶτες 61) ὧ οὐώρετον, δ λλ᾽ ἑπλοίς πάσῃ Δ, αλεχϑαϑυοι ἡλικίὰ . ἐχερα "δὲ γὸ, 

“πούδων πογϑια στα δὲ, ποραγκαάτων δλῆϑ4α. χαὶ τόπον 3 αἰσπτέδωχαν τῇ παλιτεία ζ- " 
Ὰ “ [ 5, οὖν ᾿Όν» ΜΝ Ι! »2. ᾿ Ὁ -ὦ 

τὴ νὸν οὐρανὸν αὶ τῇ τέχνη αὐτῆς “- Θεὸν εἰσηγη τέοῦ, (ὃ νομρϑέτέου “ἣμ' ἐχεῖ νόμών͵ ὡς τὴρ δἶχυ 
εἼ χὰ ἐχείω. (αὶ δὲ ἔπαθλᾳ Ὁ πολιτείας, οὐ φύχχα διιφνης, οϑεῖξ χοτίνος, ξυσὲ τὶ ον Ὡρυτα-΄ 

γείῳ σίτησις, σοσὲ εἰκόνες χαλχαὶ ζᾷ ψυχρὰ ζαῦτα αὶ δὐτ
ελϑ: θυ αὶ ζωὺ ἘΆΡΕ νε, δε 

οὐ ὁ Θεοῤ μέιϑαι πεόδα, ὁ τὶ μετ ἐήλων χορδὴν εὃ τῳ ϑοὺνῳ αϑενάνὼ δ΄ βασι. 
λικῶ, διδιυεκῶς τὴ) μίαν Χριςοΐ, δὲ κα γωγοὶ ὃ τῆς πολιτείας εἰσὶ ζύτης, τελαΐναι, 

δαιᾷς, χαὶ σχζωυοπτιοὶ, σέκ Ὁ χθόνῳ ζη;σομῖες ὀλίγω, δὰ Ὄ δζουπϑρ
τὸς ζωντὲς, δύο ΤΣ 

μι πελτ, ζοις πολῆϑυομϑώοις ἴα μέλιςα. ὀνῆσαι δυο αηντ' αὖ. ζυὐτν τ
ῇ πολιτεία νὸς 

μος οὐ πτϑὸς λύιϑοποις, θελα ταϑὸ9 δύ μονας ᾧ (ὐ ἀφ μάρτυς διω
ώμεις ἐχείνα 661. 8} 5. 

ὦ φρατηλϑς αὐζιῖς ςέκ δῤιϑοφπων ουδὲ ἀήέλων οὐδεὶς, Χο οὐδοῦ Θεὰ: ὦ ζὰ ὅπλα 

δὲ ζούτων, μιμεῖται τῇ πολέμου τω φύσιν " (εἶδ γδ Ὄστὸ δέρμοοι τος χαὴ σιδυροῦ και τε- Ὁ 

σχϑυὰσμένα εἰσὶν, ἫΝ δξ ἀγηϑείας ἡ διχφηοσεύσης ᾧ πίςεως κὺ φιλο(οφίας ὡπίσης. ἐστὶ δϊζυ 

αἰϑδὲ ὃ πολιτείας τῆς ᾧ ὃ βιξλίον ὅτο χέχρατῆαι, ὁ ἡμῖν ασϑϑχφί) νεωῶῦ εἰστεῖν, χσδ9σέ- 
χωλῶν εἰχριξ αἷς ξ Ματϑαίῳ τόδὶ ζώτης τοαναἷς ἰαλεχολϑμῳ τοῦ »ὃ αὐτυ δλὰ φ 

πολιτείαν γομιοϑοτήσθμτος Χροιςοῦ πϑύτα ὅς ᾳ λεοόμϑυα . «αὐδοσέχωϑρ δὲ ἥα Ν ἐγ- 

»φαφίωώαι διωυηϑῶ μϑμ εἰς αὑτίω , Ὁ λοίμσζαι μν ΨἪἡδὴ πολήδυσᾳ δίων, χὸ ζι ἐμα- 

ραΐτοις ἐκείνους ὀχ δεχοιϑύων ξεφαίους. χαύτοιγε ποχλοῖς θῦχοῖος ὁ λόγος δῥ ἐἢ) ϑυκεῖ οὶ ὃ 

ΤὟΜὋἝἕαοοφητῶν ϑυσκολίαν ἔγήν «ἀνα καὶ ζούδτο ἀγνοοιώτων [5] Ὁ βαΐϑος 1αὗ ἀντ Σ “ 
: ; Φ 

γων αἀὐζις νοημίν. 579. πὸρακαλαῖ μ᾽ πογνῖς ἱὶ μὲν ἔπεοϑει τὴς ασουδῶς, ὥςτε εἰς 

πέλαν»ς Μ γεγραμμένων εἰσελθεῖν, Τῷ Χ οιςοῦ πὐδοηγρυλϑμου έτος ἱξ μὲν Ὁ εἰσόδου, ᾿ 

δρτεϑὲ οὐ μαϑέφερον βυέοϑαι Ὅν λόγον, δεόαεϑαι ᾧ αὐὐδακαλοῦμδυ, ὕω καὶ Λλεὴ δ λλον 
ὁξαφαν πεποιήκαι ϑρ,, αὐϑολαμβαϊήν τίων ταΐξ (κοπὴν Ἰῆς χραφης ζοὺῦ δῤ μϑήωμϑυ' ἐξη-: 

γαῖ ἥα τῇ ὀμωυγγωσά ἡ ὀῥαγνώσις ποϑοοδοποιῦσω ἢ ὃ Ἂ ὕλὶ "ῷ δνέχου γέσνε' ἊΝ πολ- 

΄ 



Ἰκόν Ἐν ΣΕ λ στῖσς εενσιν ΠΕ ΠΥ Οὐδ᾽ ΠΈΣ “π Ν ποι τειτπαησπισιτος 

ὙΠΟΜΝΗΜΑ 

λέ αἴδάσα ΟΥ̓ κϑλίαν ἡμῖν"  γὸ ᾳ ᾧνρύνϑυα, πολλὰ ᾧ ἐπάμολᾳ. ὅρφ ἡριοῦ θύϑέως ᾿ 
ἈΠΕ ΡΥ ὌΝ “1 “΄᾿᾿ν, 2 2 δι ς ᾳ οὖν πνϑϑοιμίοις 8. ϑὐὰ ἠελια ἐὐτιῖ, πόσα αὖ ὡς ἐκαπορήσφε. τούτον «ϑὲ, ἄγος ἕγεχεν ὁ Ἰωσὴφ 

ὲ “ἡνεαλογεῖται, Οὐκ ὡντῷ Χ ΠῚ πατήρ. δυύτερον δὲ, πόϑον ἔςαι δόλος ἡμὶν δπὸ Ἵ Δαζιὶοὴ 

᾿κατάγον ὦ ὅύος, τῆς Μαρίας ἀφ᾽ ἧς ἐτέηϑη ἊΨ τὐδϑονων ἀγνον ϑῥων' σ σοὶ ὃ ἐγμεα- 

᾿ λόγη νη ἡ πορ ϑώος, τρίτον, ἄνος ἕνεκεν ὁ κϑὺ Τωσήφ,ὁ μυδὲν στἐυ τελῶν ποὺς πίω: “βώνησιν, 

“ϑνεαλονεῖτα " ἰξ δὲ πρϑένος ἡ ἀ μήτηρ “Ἀνομδύη,οὐ δείκνυ.) νων πατέρων ᾧὶ πώπισων ἡ 

ἐχιπεπαων 661. “μ(ν Ὧψ» ἀξιον κὠκεῖνο ̓ ντῆσει, ὦ δὴ πόϊε δζρὶ “' λύδροΐν ασοϑάγων Ὁ 
»“νεαλογίαν, ἐμρήαϑη ᾧ γέ ἀμ κϑῖν" χαὶ ἴϑτὴ Ὁ 05» ἀὐθ' ἔδοξεν, οὐ πάσας τέδφχε αὶ γωυα- 

χάς, θιγα ζαὰ θ)δυχίμρις κρδαδρα κἰον, δ. τίωῦ Σ αὐῥαν, Ὁ Ῥεδέκχριν, κἠὴ ὅσαι ζιαῦτα,ζαὶ 
) ᾿ ᾿ ! » ΕΣ Ω . 3», 2 

δὶ κακία, βεζοη ίϑρας, ζωωτὰς εἰς μέσον ἤγαγε μόνον, δι ἐϊ τὶς πόρνη "ὦ μϑιχαλὶς, εἴ τις ὧν 

τρανό μων γᾶ μων͵ εἴ τίς θιλόφυλος κ᾿ βαρζαρος κ᾽ 9 Οὐρίου ἢ. ἡ τῆς Θάμᾧ  7ης 

Ῥοὺθ ἐμρημόνδυσεν͵, ὧν ἡ »ϑὺ ϑηγο γῆς ζῶ ἱξ 2. πόριν,ἡ δὲ τω χηδὲφη «ὐρϑσεφθαρη, ἢ συὲ 

ζύτο νόμῳ γάμου, δολαὶ κκέψασα πέρ μίξιν, ἢ πόρνης αἴϑεϑε νϑρη ασϑϑσωπεῖον ἑαυτῇ. κ) 

τίω Οὐρίου δὲ ςφυσὲὶς ἀγνοξ οἱ ᾧ δ «ἰξεφαλῥαν ΣΝ ὅμως πάσας Καὶ δὴ- 

λοῖς ἀφεὶς ὁ δ) ατἰελιφὴς ζοωύτας οἰγέϑοκε τῇ γμεα λογία μόνας. χαΐηοι εἰ μφηοαϑέωαι γιωυακϑίο 

ἐδ, πασὼν ἐχοζῶ εἰ δὲ μῆ πασῶν, δ’ ογίων δὦΨ' ὧν Θρετῇ, οὐ Ἵ ὧν αἱ μοτήμοασι βεξοημέ- 

γῶν, εἴδετε πόσης ἱξρῶν δεῖ προσοχῆς ον Τοῖς ασοϑοιμίοις 4) έως, καύτοι δοκεῖ ((φέςερον ζῇ 
Δ λων ὃ πσρϑοίμμονιζῴχα δὲ πογγροῖς ᾧ αἴθ οσὸν, αἰ οὶ ὃ ὀνομδν -οἰοιθμὸν ἐῇ μόνον. (τὶ 
ζοδν ἀξιονκ κεῖνο ζντησαι, νος ἕνεκεν [4ς αϑρέδραμε βασιλῆς. εἰ γὸ ὡς σφόδρᾳ ἀσεξ αἷν 

᾿ὠπεσιώρηδετίωῦ πσοϑσηφραίαν, νεῖ "ἣν" ὀόλων Ἵ Τοιούτων μφηαϑέωῶαι ἔδγ. χα γὸ ἃ Ὁύη 
ἕτερόν 661 ζύτη κα. δεκατεοσαρας γὸ εἰπὼν ἕμεας, ὧν τῇ τρίτη μεοίδι ὃν Φγοιθ μὸν οὐ διέ- 

- ᾿ ! « Ἄς ᾽ ᾿ς Ψ .. 2 « 
σώσε.ᾧ ἄγος ἕνεκεν ὃ νϑὺ Λουκος ἑτέρων ἐμιφημόνθυσεν ὀνομῖν, ᾧ οὐ μένον οὐ Ὑ αὐἹών ὡπϑά- 
τῶν, δλλὰ ἢ πολλῷ πλφύνων" ὁ ὃ. Ματθαῖος ἡ ἴζα ἥονων, (ὃ ἑτέρων καίτοιγε εἰς νΤωσὴφ 

ν νῷν΄ ͵ » κε » “» ͵ »" ς Π ς« "Ὁ ᾽ 
ΧΑῚ ἀὐδε πελδυτήσας, Εἰς ὃν δώ ὁ Δουκᾷς κρφιτέληξεν. ὄρφοτε σὴς αἰγρυηϑίας ἡμὶν εἴα, ὅκ, 

εἰς ὦ λῦσαι μμῶνον ἰἈνκ ὦ χαὶ εἰς Ὁ μαϑεῖν τίνα: 2.95 λύσαι. οὐδὲ γὸ ζδτ μικρὸν, τὸ ὰ Ὡ[“- 
πορούμϑψα. δειυη ϑίεῦαι ϑύρᾷν. καὶ γὸ ἡ ἐκεῖνο ἄπορον, πῶς ἡ Ἑλισείξετ, Σπὸ δ Λϑλτικῆς 

φύλῆς οὖσα, συγζενηὶς ὦ ἃ Μαρίας. ΩΝ ἥα μὴ καταχω(φμϑρ ἐμ" τίῳ μρήμζωυ πολλοὶ 

(ἐωείροντες, εἰν ζοίχ᾽ πέως ὧν λόχον φήσω μϑρ. “δἰοχεῖ γὸ ἡμῖν ᾧς τὸ διε ϑέῶαι, χὰ ζα ὥτού- 
᾿αϑμα. ὠζιῦϑα, καϑών. εἰ 2 ᾧ τῆς λύσεως ἐρῶτε,χαὶ ζούτου προ “ν λόγων Ἔ ἡμετέρων ὑ- 

κεεῖς κυύφαοις δ αϑὺ γὸ ἰδὼ διεγρ)όνζς ὁ ζχιϑυμοιῶζας μαϑεῖν, πειροίσομϑῃ ᾧ τίω λύσιν 
ἐπαγαγεῖν. δἰ ὃ χωσμιωϑῴοις, καὶ μὴ πυδοσέχονζας, Οἰποκρώψομϑ ᾷ πὲ δυτήματα τὰ ἂν 

λύσιν, δείῳ νόμῳ πειϑόνϑμος " μὴ δότὲ γδρ φησι, ζᾷ ἅγια Ὅοῖς κυσὶ, μηδὲ ῥίψητε Ὅοις μῷ- 
γαοίζ, ὑμδν ἔμεθϑεϑεν μ᾽ χοίρων, ὕα ὐκαζα πατή(ζσι τοῖς ποσὶν αὐτῷ γι ἄς δὲ ὅξην ὃ 

κατα παν; ὁ μὴ ἄμιᾳ ζωῦτα ἠἡορύϑρος ᾧ σεμψάί. ἡ Ἂς οὕτως ἀθλιος, φησὶν, ως μὴ σε- 

ὐὰ τα τὴ πλύτων ἡγείαϑαι ἀιμιώτεροι; ὁ μηδὲ οσαύτίων “ϑρέχω! ἀὐδοῖς οολζωὶ ἥσην 

ταῖς πόρνας γωναιξὶν ον Οςς ( τὸρικοῖς δε4αΐξρις. ἐκεῖ μδιῥ᾿ γὸ ἡ δεομεερδύουσιν ο
ἱ πολχοὶ, ταὶ 

πον αὶ δι ΤΩ ὁ οὐδέ. ἀφ ϑϑδέασι, οἱ ὰ των ἄνσιφον ἀἰθλίαν αύτίωυ, κα μῷ' ἀκριζείας 
δα. δὴ ἀχθύισιραιτέρισι,ὶ τυῦ τε ϊϑὴ λύμε ἃ ἑκυξ ψυχᾶς φυλαϑοντες. ἐκῶῦ οἱ 
μικρὸν ὀῤέλχονται «ρῇδκ μεῖναι γμρύνον. 1 ὁτοι (δ. οὐδὲν χοινὸν ἔχοιδι ατόϑε Ὅν οὐρανὸν, 

“ λὰ μξορι ῥὴ κάτων ἱξμῶν καὶ πρλιτεία" χαίτοιγε ᾧ γέενναν δὶ ζοδ» ὀπείλησεν ὁ Θεὸς, ὐχ, 
ἥα ἐμθώληνν, ἵνα πείσῃ φυγεῖν πίω χαλεπὶν σεευήφηρν ζω τίω, δὴ ὧν ἀκούομϑυ,ὺ καὶ ἀκούη ἡμέραν ασεὸς τἰωὸ ἐκεῖ φίφρυσὸμ ὁδὴν σρέχο εδυ: τὸ πῶ Θεοῦ κελθίοντος μιὴ μῶον ἐἰ- 
κού φα, ὀἰρλἰ τοὺ πριν Τὰ λελδοδρυα., οὐδὲ ἀκοῦσαι λῤεχόκζθα. πότε δ «ραξοκδμ;εἰπέ 

υΝ 

᾿ 

μοι, τὸ κελβυό οδρᾳ κὴ δὴ" ἐρ γῶν εὐψόμονθαι, ὑτὸν μὴ δὲ ζει ὑπό (ούτων λέγοις ἐκούᾳν 

οὐδ 

ἡ ο» ἀκαρᾷ γϑόνῳ Ὁχὴ (δὲ πόλας αὑτῆς ἥξομϑμ.. οὐ γὸ μμἤκει τόπων, διαὶ γγ»ωμῃ (ἡ πών 

Ὁ αἱ «τή ζωτα ζῦτα ὥριςαι. σὺ δὲ τὲ «δὴ τῷ βίου ππράγματα μ(τ' ἀκριξείας ἴδοις καὶ 
ζὰ νέα χαὶ τὰ Φοχαῆα (ἀ παλαιὰ, ἃ Ὄρρνς οιθμεῖν δυώασει οἷς ἐςραθύσω τ' ἔμ.- 

πσϑϑοὅεν γοόνον, αὶ αἰ γωνοθέτζωυ,ζ) ἀθλοφόρους, χαὶ φρατησρύς, ζα μεδὲν ύι αἱ αΦέροντα" 

ἄς δὲ ἜΡ χων οὖ τῇ πολέ Φύ τη γέρονεν ἢ προϑτος ἢ δούτερος ἢ ποίπος,ἢ πόσον ἑκαφος χοό- 

γον, ἢ τί κα ορδώστις ἐργασαϑύος, φὐεῖὲ ὁγαρ ἐφανταοϑης ποτέ «νόμων ἢ “ΟΜ ν τῇ ποὸλᾷ 

ζωτη χειμϑέων, οὐδὲ ἑτέρων λεχϑντῶν ἀκοῦσαι χαὶ πσδϑσέχήν «ἰαρουϑύφς. πῶς δίωυ, εἶστε 

μοι, ἀσδοσδοχας Ί1θὐξα οϑαι Ἣω ἐπηίελιϑώων ἀγαξῶν, μων δὲ ὥοῖς λεχϑϑύοις πσοϑσέχων; 

ὅν εἰ ὦ μὴ “ατϑότερον, νι αρεῶ ἴρότο ποιῶμϑρ. κὺ "ὃ εἰς πόλιν μϑήομϑν εἰσιέναι, ἐα) ὃ Θεὸς 

ὀχιτρέπη, γουσὴν, καὶ γουσο δ πιλοπὸς ζι μιωτέρλν κατα μάθω δ δΐευ αὐτῆς τὰ γερδιια (αὶ 

πύλας (ὰ Σσὸ (α΄πφείρου ὶ μἱδγαουτῶν συ[κειμϑῥας. χαὶ "ὃ ἔγαϑρ ἄριςον χάοοιγωοῦν 

Τ Ματϑαάρν' “[4 γὼ Ὁ αὐτο πύλης εἴσι δ γιοῦ. χαὴ δεῖ πολλῷ ς ἡμκιν τὴς ασουδὸς: ὁ γὸ 

ἴδῃ ἀνὰ μὴ ϑϑσέχοντα, ἐκβαλ,4 τῆς πόλεως. χαὶ γΡΈ81 βασιλικώτατῃ καὶ πόλις ἡ πε- 

εἰφανὴς, οὖ, ὥς τῷ αἱ πἷν ἡ μὰν, εἰς ἀγροραὺ χαὶ βασι λᾷὰ διηρημϑῥη, δυλιὰ πόρτα βασίλῴα, 

ᾧ ἐχεῖ. ὀῤαπεταίο ϑω ζοίνιυυ Τὶ πύλας τῆς διανοίας, ῥα πετάσωμϑὺ τίω αἰκοίω., χαὶ μ᾽ 

᾿ φρίκης πολλῆς μϑίοντες Ἐχιθαινῳν Μ᾽ “ὐϑοϑύρων͵ πσοϑσκεωή(ῳ δ ὧν οὖ αὐτῇ βασιλέα" 

χαὶ γὸ δύϑέως ἡ «οϑϑέτη αὐοϑσζολὴ καΐζο πλῆξαι διῶ αἴχα 1 ϑεα τέων. κεκλήσμ ναι νεῶ εἰ. 

σὶν ἡμὲν αἱ πύλαγ ὁτὸμ σ᾽ ἴδωμϑυ αὐζῷς ἀξαπεταοϑείσεας (ὅτ ΣΡ δεῚν κἢαὶ ἢ: ᾧτημῖΣ λύ- 

σιφ)ηότε ὀνψόχεεθου ποχλζοῦ ἔνδὸν τευ ἀφραπήν ἢ .ὃ Ὅς ὅ πγθῦ ματος ὁδηγϑύ ιδϑμος ὀφθαλ-- 

μεῖς πλρτα ὅθι ἐπαγίέχχετω δάχγεωι ὃ τεχώνης ἕπτ, ποῦ μϑὸ ὃ βασιλάξ κα ϑηταιὰ ἀ- 

γα αὑτῷ “ἥν ςραΊϑυ κώτων πρεςζήκασι, κὴ ποῦ »δὺ ἀγελοι;ποδ δὲ ρχάγίελοι, χφὶ ἄς ἴοις 

νέοις πολίταις οὖν τῇ πολᾷ ζαύτῃ τόπος ἀφώριςαι, ἢ ποία ἡ ἐχεῖ φέρφυσει ὁδὸς, ὦ ἄνα ἔλα- 

(ον λῆξιν οἱ χορ ΨΥ πολήδυόμϑμοι ἐκεῖ, χαὴ οἱ μετ᾽ ἐχείγοις; ᾧ οἱ μ᾿ ρύτους καὶ ὅσα ΤῊ δὺ- 
Ϊ᾽ ε “ ) 3 : “ ΝΑ. Ὶ 

“ον ἐκείνων ζα ματα, ἃ ὅσαι Ῥ ζυλῆς, πόσαι αἰξιωμξὰ ὀῥρυφοραί. μα ζίνιω μῷ ϑορυξοὺ 

᾿ χαὶ ζᾳ οφυχῆς εἰσίω ϑυ, θνχὰ μ᾽ σιγῆς μυςηχῆς: εἰ γὸ ἐχὶ ϑεαϊζου ποχλὴς σιγῆς γινουϑβης, ἡ 

“πε (ᾳ βασιλέως ὀῤαγινώσκέ) ράμῥιατα, πολλῷ μάγγον ἘΧῚ Ὁ πόλεως ζυτης ὧπὸρ- 

ὧς δεῖ κατιςτίχγαι,ὼὺ ὀρθεῦς ταῖς ψυχαῖς τεῆς αἰκοαὺς ἑφαίναι. οὐ γὸ σλτγείου ινὸς,δλλὲ δ᾽ 
Ὰ Ἢ ἀπέλων δεασύηου ζὰ γράμματα λμανγινωσκεοϑά) μέλ. αὐ οὕτως ἑαστοιὰ, ῥυθμίσωμϑυ, 

ἡ αὑτὸ τῷ πνδ ματος ἡ" χάρις ὁδυνγήσᾳ μι πορῆς ἀἰκριξείας ἡμιαξ,ὺ ἀσο9ς αὖον ἥξομϑμ 

Τι ϑρόνον ὧν βασιλικϑν, χαὴὶ πϑρτων ἐχττευξοῦθα ἀγαϑῶν,χα εατί κὸ φιλαγιϑοσπία. Ἂ 

Κυρίου ἡμδμ [σοί Χ διςοό- ᾧ καὶ δόξα, ἡ ὃ χρῴτος ὧμα τῷ αγίῳ “πνθύ κα τί, νέω χρὴ αεὶ κ) 

εἰς ζοιὶ αἰῶνας “Ψϑ αἰώνων. ἀμέω., ΠΝ ΣΝ 



εν το τὰς πο σεν τότ τς τττευ α  οσαριςς ἐστε το ο  πεαο σι νοχος ἀσναε 

ὅν. τῇ Ἂ 

τὐτο ΞῸΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤῊΣ ΤΩΝ ΕΥ̓ΑΙΓ- 
- γελιζῶν συμφωγίαξι 

ἔὐλεω Καρήιοανῷ ον πότον ἀδελφῷ ὡ» Κυείῳ χϑήρένν 

-: ν ΜΜ ὧ Ν:]} Ο Σ «δὲ ΣΑΛέξανδράς, πορϑι ὦ ὡς εἰχὸς Φιλοπονίαιν 
Ι ἼΝ Κη ἡ ρους εἰσεογηοχώς, ὧ 9 Ἱπεώσαρων ἡμῖν κἄ τα λέλοιστεν ἀἸζγϊξ- 

ὲ ἡ Χίον, 

δ: παι ΠΌΝΟΝ ἐὸς οἷ ῥῥαΐχης συμρζῦαι ὧν τὴς ἀχολουλίας εἷρμὸν ») 

ἧι ΚΞ πόλων δια φλαιρκῦαι ὃ ὁδὸν Ἐχὶ τω ὕφᾳ τῆς ἀῤαγνωώσιως. ἵα δ σωδομϑβα 

χαὶ τὸ  ἡμλοιπὼν δε ὅλου σώματός τε χαὶ ὃ εἰρ μοί, εἰδέναι τὐς ᾷ : Οιὶ οἰκείοις ἑκάσου δαήξε. 

ῥηλϑβου ὀὐῤδρὸς εἰληφὼς ἀφορμιαλ, χα ἑ ἑτέραν ἀἀέϑόδὸν κανόνας δέκα. ὧν ὥριθιον διεχά- 

ἐλξα σοι ζοις αἰ πσὸτεγα λαένοις- ὦ ὧνο  αϑὴ πρὸ Φ τὸς αἰξεέχά Ῥριθμοι οὖν οἷεζᾳ .ὠι 

σία, εἰρήκασιν οἱ τέοσειρες, Μα πϑαϊος, Με ἀρχὸς, Λουχαξ, [Γωαύνρηρ: 

Ὁ ὁ διδερρς, ὧν ὦ οἱ ἱ πρᾷς, Ματϑρῦρς, Μάρκος, Δ ουχας.. 

Ὁ τοῖτος, ῳΨ ᾧ οἱ ἱ πρῴ, Ματϑαῖος, Λουχαῦ,[ὠάῦννς. 

Ὁ τέτορτος, Ὁ ᾧ οἱ ἱποῷς, Ματϑώος,Μα οὐβχος, [ωαϑνηςι 

Ὁ ὁ πέμῆος, - ᾧ οἱ διίο Ματϑαῖος, Λουχαζ. 

ὃ ἕκτος, εἰν ὦ οἱ δυο, Ματθαῖος, Μαῤκός. 

ὁ ἐδδομος, εἰν ᾧ οἱ δύο, Μαγϑαῖος, ωαΐνης- 

δ δοορ, ον ᾧ οἱ δύο »νΛουχας, Μή αύρχος, 

ὃ δνατοῖ, Ο» ᾧ οἷ δύο, Λουχαξ, ὠλῥνη. 

ὃ δέκασος, Ὁ -“ ᾧ δὲ ἄγων ἕκαςος αὐτῶν ἰδίωρ δϑέγρα ων 

Αὕτη ωϑὸὺ δἷι ὀΐχυ ἢ 4’ ὃ χἰσστετα μένων: καγόνων ὑεύδεσις. ἡ δὲ Ἔν. αὐχῶν διηγησιε,ἔςὶν 

ἥδε. ἐφ᾽ ἐχκοίσω Ὁ πεοσοίρων δ)αγγελίων Ῥηοιθμός τίς πρόκειται μὰ ἐμέο, ἘΡ ὀυϑρος Οἰπὸ 

δ αοφτου, εἶ; εἶτα δύ τέρφυ, χαὶ τρίτου, Κα) ἡ καϑεξῆὴς πσδοϊὼν δ᾽ ὅλου μένοι τῷ πέλοις Τοῦ 

τεὸν ὅτι ἡ- βιολίν. καὶ Ων ἊΣ ϑριθμὸν αὐ προσ μείωσις Ὡϑ οὶ κυναζάῤεως πσξόκειται δοιλοῦσαι ὡ» 

ἼΣ 15 “ποίω δ᾽ δέκα, κανόνων χεΐαϑρος Ο ̓ Ξυρίθιος τυϊχορᾳ σῇ εἰκϑβῥά. ς δόλον ὡς ὧν ῷ εύτῳ" 

σάβθα καμ εἰ δὲ δ΄, ἐν Ἄ δ  τέρῳ οὕχω καϑεξυς ἐεέγρα ἢ δέχα, εἰ δξζω ΠΥ ΤΡ ὃν ἱ τεοσοίρων 

ἴω Αἰ λιν ὁποιονδητότε, βεαλυϑοίης ὕλεςῆναι ἅν ᾧ ᾧ βύόλᾳ ἐφ Α λοι: ᾧ ἡϑανὰι! “νεςζᾳ πα. 

ρφιπλήσια εἰρήκασι ) δ) ὺ ζοιὰ οἰχείους οὖν ἑχοίζω τὸποὺς (δρᾷν ο᾿ ο» οἷς κτ ὧ δ αὐτῶν ἡνέηθνσθμ, 
ἧς ἐπέγης σὐδικοπὴς ὀβαλαθων ὅι αοϑοκείαϑοον γοιθμὸν, Θηξι τίσας τὲ αἰὐρηὸν ἔνδον ́  

τω κανόνι ὃ Ὁ ἢ ΧΩ τοῦ κυναβαροως αἰ νοσὴ μείωσις ἡἐπϑοοέζληκεν, εἰ σῇ. μδὺ αὐϑὺς ὧκν τὰ 

ἔχὶ μπῶ που ὅ. κανόνος ἐσδλλφαφάν, ὁπόσοι ᾧ τἱνες(α οὐρα πλήσια εἰρήκασιν" ἐχιςήσας 

ἢ. κα Τὰ Ὁ λοιπῶν θ)αγίελίων δ ὐριβμοῖς ὧς οὖ τὰ! κανόνι ᾧ ὁ ἐπέχάς Ὡὐριθμῶ πρήϑακεὶ μές 
γοὶς, Ὀχηξντύσας τὲ αὑτοῦ ἔνδὸν οὖν Ὅοῖς οἰκείοις ἐκαύφου θ)ατἰ Χίου ἡἠόποις τ προς 
"ὐλν οὐρησς: Ἐῤῥωοῦ α ῳΨ Κυείῳ. 

.} 

τω χ τ Ματϑα)ον (ὲ ὁμοφωνοὶς 0] λοιπῶν ϑὐα γζελιςῶν «Ἔοο- 

λιςοῦῖ οὗἶτους͵ ὃν οἷς ΧὉ Ἑ ἄρτων ἡνέβησόρ Φιλαλησως εἰπεῖν, ὧς τὺ πογὴ μιαῆος Ὁ δ᾽ αποοψ- 

δι. 

ἘΝ 

γ». αὶ δὲ . ἡ εἰ { ξ ᾿ 
Καγων χυσφτὸς οὖν ᾧ οἱ τεοσουρὲφ, 

ΧΡ 75: 
Ὴ 
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τις ριβ 

' 
ΡΣ ΠΟΛΕΟΥΖΣΞΣΣΞΣ Ἶ ὶ ; ῖ Β Ξ ὑνν, ΩΣ οὐ τιβ Τρ Γ ᾿ ἢ ἜΞΡΗ Π Ξ 5: Ψ» τ σιγ᾽ 

: γῆϑι ἐΐῳ ; σιζ 
τμα Ϊ σκα 

ἷ ᾿ τκᾶ Ϊ σχγ 

᾿ Η Κανὼν ὄγδὸος οὖν ᾧ οἱ δύο. ᾿ πο ᾿- 
᾿ ' ᾿ - ᾿ “Ψ | 

| ζᾳ Ξ: 

| ἢ} 8 
: , Ι " | ξη ν . 

ἑ | 

β 

β Σ Ὰ Ϊ : 
ἢ 

,»» ᾿ 

᾿ 

“ἘΝ ᾿ : 
νῷ » 

. ν Ἔ 
Ἱδὺ “π. 

μ ἴα α “-----:Ὁ 

ἽΣ ὶ ͵ἰ | ᾿- ἘΘΕΈ ΤΌΝ ἢ ἢ 
σψς ὑδοὴς λας ἀφο δὰ τὶ πο σαν ΝΣ ΒΟ τα [ πο, -) φῆσια Ἢ ΚΡ τ ρΕ ὰςς ΣΙ. ἊΣ ΣΌΝ )ν τὴνὍν , δ ( ᾿ ἐλετον, ῥνς, 9 Ρ ) “45 ἐ Ν Ὑ) ς᾽ , ν ἊΝ ΟἿ ι ἃ.) ΔῈΝ εἰκώ λγ, ρος ΙΝ 

: : ᾿ , 
Ε “ποἷς 

Ἀ ὶ . 



ν»--»---- τ -φϑω 
Υ [) ἄμε 

ΠΣ ΤΟΣ ἐος ρον μοι τευ πες το τυε εχ υνττ τονεστυν πορισι δε κκοπιοςι ασεν κε τον εν ἜῚ τῶι δ΄ ΟἼ' 1. ἘΣ ΣΓΟΣΣΕΣΣΣΣ ΦΩΣΙ “ " ῬελτοΣ ὙΠ ΡΦΈΛΝΗΣΝ ἜΞῈΣ ΧΟ ΕΣ ΣΥΣΣΧΣΣΣΣΝ ΠΟ ιν τρεδεκοδῦΣ Ὁ ΤῊ ὦ ΠΩΣ, ΣΙ αν: ᾽ 
᾿ εἰ Ε Ρ - 

᾿ - δ » 

«ς:: 

» “»ν ᾿ 4 » ἢ Ἶς 

-“. Κανὼν δέκκ“ηρς ὧν ᾧ ἰδίως ἕκαςος αὐδὲ ἄγων εἰρηϑισιν. 

ΟἹ 

»- 

5 τ 5 “- 

ργπ 1 ΜΝ Ξ ἢ 

“ π ἴνν: : 

ξ: Ἄξ᾽ ΣΙ Δ Αι ἢ τ δὲ πεν Τ᾿ Ἰα--. “ εὔριις ΓΟ λουκικ Ζ ιθ. Δ Αϑαπήσᾳς Τ' πλησίον συ. Ματθ, 
τεσ ὩΕΩῈ, ΠΕΘΡ “--- ἐϑϑ ως ταθαι γτις -ς Ὁ ὃ Δ Εἰς αὐφ' το ἐϊξήγφροἱ σε. Ῥω, Δ ' Η »Ψ ΕΙΣ να ΘΗ͂ΚΕ ἐοτν ΙΘὟΣ δὴ» Ὁ ’ 5 5 6, ἐ 
ζ, “ἀτλον 40 δὴ σίς ΝΥ Ν ΝΣ 9 Ὃὃ Κ2» Ὕα" ἡ: δΩ 

᾿ 

ῳ ( ἊΣ ἌΔΤΤΟ ἀ Σ ἐλ εδο τρῶς ἄν ἜΒΗ: β 
΄ ᾿ ἂ 3 ἱ 

ἱ - 

“ἐξ 

΄ 

Μ τῇ ᾿ ᾿ 

ΠΊΝΑΞ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

ΔΙ σϑοκης εἰς τω χφμνζωῦ. μετενελθεισῶν. 

ΓΕΝΈΕΣ. 

ἀι Δ Αρσεν ᾧ ϑδλυ ἐποίηδ.Ματθιθ Α. ΄ 

αἷδοι Α 

β Α Καὶ κατέπασσεν ὃ Θ εἐς οὖν τῇ ἰζ- 

κέρᾳ τῇ ἐξ δὸ μή. Ε(ρ. δὶ Β 

β.Β Εμεη ὁ ποϑτος δν,ϑορπος Ἀ-ὸ 
᾿ δάμ. α.Κοριιε 2 
β Δ Καταλεί, 4 ὁ ,.3ϑο5 πος ὃν πατε- 

αᾳ ΟΥ̓ μγτέρᾳ. Ματθιθᾳ. 

αὖον Διέφεσ.ε Ἡ. α. χερις΄ Δ 
β᾽᾿ Δ Εσον:) οἱ δύο εἰς (κα. μίαν. Ματ. 

4. μαι Α. α-κορ.ς΄ Δ. ἐφε. 

εΕ ἢ 

Ις Α Ἐξελϑε ἐκ ὅ γῆς σου. Πραξ. ἃ 
(ς α Κὰ τῶ! ασέρμκατί θυ ον δυλογη»- 

σον) αἱ πατριαὶ Ὁ γῆς. Πραξ. Ἶ 

Δ. γαλατιγ Β 

ιει Β Οὕτως ἔςαι διασέρμα ἴ Ρωμ. 

ΔΙ, 

ι᾿ Β Ἐπίφευσε Αὐρᾳαμ. Ρωμ.δ Α. 
ἰακ.- Δ. γαλ.γ ᾿ 

ιε ΓΤ Ἑκα ὦ ατέρ(κφ. αὐτι πυίρφιχον: 
Πραξ. Α 

ιξ Α Οὐ πατέῤδᾳ πογχών ἐϑναΐν τεέθφκα 

σε. Ῥωμ.δ Γ “-β-Ρ- 
ἡ Β Καπε ὧν χαιρὸν ζούτο ἐλάύσομαι. 

Ρωμ.θ08Β 

κὰ ἢ Εχζαλε Ὁ πεηδισκζων. Γαλιδι Δ 

χα Β Εν](ᾳὰκ κληϑήσεται σοι απέρμμαι. 

ωμ.θ8Β 

χς Γ Εἰ μὴ δὐλογῶν ἀ:λογή(ῳ σε. Ες. 

ς "ἢ 

κῷ Δ Οτι ὠδυλογηϑήσονται εἰν σοὶ πϑι- 
σα ἴᾳ ἔϑνη. Γαλύγ Β. Ὡραΐ. 

ἃ 
κὲ Γ Οὐ ὁ μείζων δου λάϊ σφ ζάοσονι.. 

ΡωμθΓ 

Ε ΞΟ Δ. 

γ Β Ἐρωεὶμι ὁ Θεὸς Αζρᾳαμ. Ματ. 

Ψ 

ἘΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

βῊΗῊ Οκοιῶ οὐ σξου πὶ βή σεται αὐ. 

Ι͂ω.θ.2 

ὩὙγ}».ὦ84ἢἢ Οὐ πὸῦ σεν διανοῖλϑν μῆτραν. 

᾿ Δουκ. Δ - 

ις- ἰ'ὰ Οὐ πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε. β. 

Κορ." Γ 

κ- Τ᾽ Οὐ μοιχευσής. Ματθ.ε 
,κ,Ρ Οὐ μοιχευσφο,οὐ Φονθυσφς, οὐ κλέ- 

«[φς, οὐ ψουδὸ μδρτυρήσς, οἰρο 
ὀχ)ϑυμιησής., Ρωμγ Γ' 

κι ΓΤ Οὐκ ἐχιϑυμήσάς. Ρωμ.ζ Β 

κ Τὸ Οὐ  φονδίσης. Ματ.ε ΓΟλσκι δ Ὁ 

κ Τ Τίμᾳ ἢ πατέρᾳ σουιΜατθιιε Α. 

εὖ. Β. ἐφεσ.ς.Α 

κα Γ᾽ Ο κακολογῶν πατέρῳ, Ματθ.ιε 

Α. μὅ».ζ8 ΐ 

κα Τ Οφϑαλμὸν ὑὐὴ ὀφϑκλμοί, 

Ματθε 2 ᾿ 

κς Δ ἄρχωντα ὅὶ λαούσου Οὐκ ἐρᾷς κα- 
. κῶς. Πρᾳξικγ Α 

κοῦ Γ Τοδτο ὁ αἷμα τῆς δα ϑήκης. Ε(ρ. 

ΒΕ. 

κε Η Ογᾳ, ποιῆσής τϑυτα καὶ ὧν τυ πον 

ἢ δῳρϑύτα Οἱ ὦ ᾧ ὄρ. βρη 
, Β. Ὡραϊξ. 2. “-»" 

λς Α [ροίησον ἡμὶν Θεοῖς οἵ πο πορθ)- 

ὗντα ἡ. Γραξ 2 Ε 
λγ Δ Ελεήσω ὃν δ {εώ. ΡωμθΓ 

λόλ Δ Οὐ καϑοα τὴρ Μωσης ἐτίοη χαλυμ- 
ΟΠ Μᾳ, 6 Κορ Γ 

Ος ΛΕΥΙΤΙΚΟΎ. 

ι. Ἡ Αγὸοι ϑεοϑε, ὅτι ἐγὼ αἰγεὸς εἰμι, 

«-Πέτρ.α Γ 

Ἵ5Α Ο᾽ποιήσας αὐζὰ δ, ϑ6θ πος. ὥσε!) 

᾿ ον αὐὖφις. Ῥωμ.ι Α. γαλιγβΒβ 

θ. Γ Οὐκ Ἐχλτορχήσής. Ματθ.ς Ε 

θυ. Δ Αγαπήσής τ' πλησίον σῃ ὡς σεαὺ.- 

ἰπόν. Ματικῷ Δ. μν ς Γ, ῥω. 

ἐγ Γ. γάλιεῖ, ἰάκω.ς Β 



κ Β 

κα ἃ 

κς- Β 

«᾿ 

τ αἱ 

Ο κακολογῶν πατέρα (Ματ. ιεὰ 

Οφϑαλμὸν ὀβτὶ ὀφθειλμῇ. Ματ- 

62 

Οἀ ογοικήσω ἐὸν ΕΥ̓ β. Κορ. 

Δ τὰ 
ΑΡΙΘΜΩ ΝφΦ 

Θει οὐ σεουποιξζήσεται αἰ. 

Ιωιθ.2 

ΔΕΥΤΕΡ, 

Καὶ νὰ ὃ Θεὸς ἡμδῶ πῦρκατα- 

᾿γϑρίσχον. Δ Ἔῤρι Η 

Β Οὐκ δχιϑυμήσᾳ Ρωμ. ξ ΓΓ 

Οὐ φονδϑυσης. Ματᾷ. ΕἸ, λουκ, 

“Δ ΄ 

Οὐ μοιγευσές. μαΐ. εδιλψιη Δ. 

Οὐ κλέψής. Δυκισ δ, ερω.γ Γ 

Μπ ψευΐδ δδτουρήσης. ΔΛουκ.η Δ 

Ρωμ. ἐγ Γ 

Τίμα ὧν πατέρᾳ . Ματθ. ιε Α. 

εἶ. ζ Β. ἐφεσ. «Α. 

Αχουε ́σραὴλ, Κύξιος ὁ ὁ Θεὺς ἡ- 

Μαρ. (ςΓ 

ἀρονλο Κύριον Ματθ. χα Ι᾿ 
λουκχ. (Ε ; 

Κύριον Θεὸν σαι φσοϑσκιιησής, 

Ματθ.δ' Β' λουκι δι Β 

Οὐκ ὠκπειρᾳσής Κύσιον 1" Θεόν 

᾿ (υ.Ματθ. ὃ Β. λουκ. Β 

Οὐκ ἐπὶ Ὥρτω μώνῳ ζησεται δὐ-- 

ὕρωπος, Ματθ.δ Α. λουκ.ι δ α 

Πρόσωπον Θεὸς δδιϑοϑίπου οὐ 

λαμθὰ. ΓᾺ Ὁ Β 
Προφητίω ὑμῖν ὀῤαςφησή. Πρᾳξ. 
γδΔ.ζῈ 

Ἐπὶ ςὐ (9. τὸς δύο εὕγιύρων. 6. Κὸ 

ιγ Δ. ματθιη Β. ἰω Γ 

Οφϑθαλμὼν δῤτὶ ὀφθωλμϑ. Ματ- 
:ς- 2 
Ἐὰ πικαταρφτος πᾶς ὁ χρεμ(οίμι- 

γος. : Γόλ..γ Β 

Οὐ φιμάσης βοιῶ θηραΐντα. α. 

Κορ. θ8, α-ἀμοθ.ς Γ᾽ 

Ἴ Ἑαϑ νος ἀδελφὸς ὐπυϑούν. Μαΐ. 

ΕΓ. ὗν. ις Β. λρυκικ ΒΕ, 

σὺ δὰ Ὁ ἢ» 

Ι -»ς-ς 3: ] Ἐπικαταρφιτος πᾶς ὑς ζέχ ἐμμέ.- 
γᾳ ον πᾶσι ζοῖς γεχραμμένοις. 
Γό..γΒ 

Τίς ὀὐα(ήσί) εἰς οὐρανὸν .Ρωμ Β 

Εηξ συ ὁ ῥὴ μοὶ ἔβιν ον ᾧ ςόμαᾳ- 
ἄσου. “" Ρωμ. Β 

Ἐγὼ πο θαι ζυλώσω ὑ ὑμῶς ἐπ᾽ Οὐκ 

ἔον. : Ῥωμιι Δ 

Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐ ἐγὼ ὀὐτα ποδώσω. 

Ρωμ Δ 

ΙΗ ΣΟΎ Ε. 

Οὐ μή σε ὀμαΐ. 

ΒΑΣΙΛ. Β΄. 
Ε»γὼ ἔσομαι πο εἰς πατέρᾳι. Ἐ- 

᾿Ν (ρα Β 

ΒΑΣΙ Δ. Γ΄. 

: Κύριε, ζοιὶ ασολφήζας σου ἐπε- 

κίφψαν. ν ῬΡωμ.ια ΔΑ, 

Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑτ]ακιοκ- 

λίοις. Ρωμ.ια ἃ 

ΙΩΒ.᾽ : 

Ο δραουομδωυος ζιὶ σοφοιὶ ἐν τῇ 
. πϑρουργίᾳ αὐτῶν. α- Κορ: 

ες ΨᾺ ΔΛ. 

[να ἐφρύαϊξαν ἔθνη. Τραξ. ΔῈ 

Υἱὸς μου εἶ σύ. Πρᾳξ. ιγ Ἐ. ἐόμα. 

Β.ε8 

τυβοῇ ἀδδις ον βασδὼ σιδη- 

Αποκ Η.ιθ ΓῚ ᾿ 

᾿ομβρήζωϑε, ἡ Ἀἀγαμν Ἄρεα Ε-: 

Φεσ.δ 2 

Τάφος αὐεῳγμένος ο ῥέα κυΐ. 

Ρωμ.γ Β 

᾿Αποχωρᾷτε ἀπ ἐξωνδ. Ματιζ Ἁ. τὰ 
κε Δ. λουκιιγ 2 

' ι ἘῸΝ 
Εκ φομίφτος γηπτων. Ματθικα Β 

Τί ἔδιν ὀιϑοφ πος ὅτι μιμψήσχη, 
«τ, ᾿Ἐξρ. ΡΒ 

. Παΐα ὑπέταξεν αἰ “υὐ Ἢ πὸ- 

«-Κορ.ιε Δ᾽ 

Ων Ὅν κόμα ἰραξ τα πικρίας γέ ἢ 
δας αὐτ. 

μι. ις ΡωμγΓ 
Οὐκ ἐς] δίκαιος ουδὲ εἷς, Οχ ἔ- : 

᾿ςν ὃ ἜΣ 

-.»» 

Ἐζριιγ Α 

Ρωμ.γΓ 

κα, ἃ 

κὼ Γ᾿ 

κὰ Γ 

δι 'Τού Κυρίου καὶ γῆ. 

Πρρωρώμάυ ὃν Ευι ογώπιὸν 

μο ὁζο πϑοτός. Τραξ. (Δ 

Οὐδὲ δωσῴς ὧν ὕσιον σόυ. Γρᾳξ, ΝΜ 
ς Ε. ιγ 

. Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθώς ἐπ᾽ αὑτῷ. 
Ββρ6 Γ 

1 Διὰ Ὁδη ὀξομολογήσο μαι θι οὖ 
ἔϑγεσι, . Ρῶμ.ιε Β 

Εἰς πᾶσϑθμ Ἵ γ)γ40 φξηλϑεν ὁ φθοΓ. 

95 αὑτῶν. 
Ηλὶ Ηλὶ λαμμὰ (ἀβα;ϑανί. 

᾿ Ματϑκζ Ε, εἶ ιε Γ : 

Διεμερισθμηο, ζὰ ἱμάτια μου.. 

Ματῷ. κζ Δ. ἴωαν. {08ὲΕ 

Απανελώ ὃ δ ὄνομά σῳ Ὧοις ΕΓΤῚ 

᾿Φοῖς μου. ΕβριΟ Γ 

α.. Κορ. Ζ, 

Ἐμίσησὸρ με δωρεαν, ἴω.ιε Δ 

Εἰς γεῖρᾳις (υ τ οιϑῆσο 4] τ 
πρϑῦ μα μου, Λουκικγ 2 

Μάκαεμοι ὦ ὧν αἀφέϑησθρ αἱ ὁῥο- 

τς Μία. Ῥωμ.. δΑ, 

Ο ϑέλων ζωζωλ᾽ 1758): α. Πεΐ. 
Β΄ 

᾿ Θεαία καὶ χ) ἡ δ ξλδεήροβαν ὦ Οὐχ τ 

“λησαᾶς: . Εβριι ι.Β 

Ὅν νὰ Χμετ' ἐμοῦ ὧν ΞΡ. 

᾿Ἰωαν ὃ. 

Εγεκᾳ θυ ϑανατουγϑα ὌΝ ἩοΣ 

ἡμέραν. οὐ τὸν ΡΩμῊ 

Ο θρόνος σῷ ὁΘεὸς εἰς ὧν αἸαῖνα. 

ΤΒρΙαΣ 

Οπως δὦ διχαιωδης ῳ (ἢ χὐχοι ̓ 
σοῦ." ἌΟΌΝ Ῥωμ.γὰ 

, Ταῦ μέελμιναν ὑμδμ" Ἐλεῤῥίψόυ- 
τες ἐω αὐτὸν, «.ἴΠετρ.ε Β 

᾿ς Ἑκαζος ὧν ἴδον μμοϑὺν λήψψαται. ' 
α. Κορ. γβ ! ; 

Αναξαὲ εἰ εἰς ὕψος Ὁ ἰδ νὰ 

Ἐφεσ. ΝΒ 

Ο ζῖλου τῷ οἴχου ὅυ χατέφαγέ 

Ιὡω.Ὁ ἃ μι. 
Οἱ ὀνφδισμοὶ τ} ὀγφδιζόντων σε, 

ἐπέπεσον ἐτ ἐμε, Ῥωμιε α 

΄ 

Ρωμ Δ. 

ὖ 

ἘΝ Ὁ» ᾿ 

ΠῚ ἡ φέπιξι αὐὙὦῷὸὦ2οὺ εἰς πα- 

γίδῳ, ᾿ Ῥ ̓θλις ια 

ΓΤ εγηϑήτω κα ἢ ἔπαυλις ἁμῖν, ἔρημος, 

Τραξ. « Δ' 

Ανοίξω ς ν τ ρα βολαῖς Θ᾽ ρύ μα: | 

, μόυ. Μαπτθιιν Ε 

Αρτν ὧν τῷ οὐρανοὐ ἔδγοχεν αὔ- 

᾿ς 10ις Φαγεν. 

Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐφὲ. 
᾿Ίωαν.ς ἃ 

Ι͂ωὰων.ι 2 

ὶ Εὖρον Δαξιο) λὔδρα χτ κὉ πω καρ 

δῖα» μου. Πρφιξ, ἵγ ἃ 

. Τοῖς ὠΐήέλοις αὐτὸ ἡ ον τελέτοι πε- 

οὐ σοδ, Ματϑ». δ Α΄ λουκ, 
δ Β 

Κύριος γινωσκᾷ Οιὶ [9 «λογισμὸς. 

17. φών. ω. Κορ. ν ἃ 

Ως ᾿ὥμοστι ὧν τῇ ὀργῇ μοῳ. ΠΡ 

δΑ 

᾿ Σἥβἑερον ἑα) “ φωνὴς αὖτε κου. 

σῆτε, μμῇ ) σκληρεοόηῇε ἂς καρ- 

δίας ὑμδὰ ὡς ον ὡ ᾧ᾽ Χο θαι: ΝΣ 

πιχρφόμῷ. ΚΈρβριν Β 

Καὶ Ὁ αὐτὸ 

πϑύτες ἄγἤελοι Θεῷ. Πβρ. α Γ τα 

Σύ κατ Ῥγοχαξ Εὐξι τίω γἀῦ 

ἐλ μϑιίωσας. ᾿ Ἔζρ. αἾἸ" 

Ο ποιών ζοις αἰγζέλοις «αὐας νάι)- 

ματα. Εβρα Τ᾽, 
Καὶ τίω Ἐχισχοσήν αὐτῷ χαβοι ̓ 

ἕτερφο. πος ΓΙρᾳξ, «᾽΄Δ 

Εἶπεν ὃ Κύριος τῷ Κυρίῳ μοῦ. 

'Ματθ. κο Δι λύκοκ Η. ΤΠ 

β. ' 

᾿Ἑὼς ἀὺ ϑὼ ζοϊςξ ἐτϑροις σρὼ «᾿-πδο-- 
πῦδιον ὙΠ ποδῶν συ. Ε ἼσΟΣ 

ἌΧ». ἐλ. 

᾿ Σὺ ἱερά εἰς: ἽΡ γα Ἔβρ. ἐβ.. 

. 

Ὥμοσε: Κύριος, αὶ οὔ ΣΤῊ Ν 

δησετα. Ἐθρ. ζ " 
᾿ σχϑρτισεν, ἔδυυχε Ὅς πένησι. β. 

ως κορθὉ 

Ἐπίςεῦσα »»δ19 ἐλάλησα. βικο. 
Ἂν λὲ : 

ΚΆΙΠ, 



Β Ἢ - . 

, 5 

ες ἝΝ 

ἥς 

᾿ : 

Τὰ ΤΕ ἢ Υ ᾿" ἌΣ σε Ἂ» ξ Σ Ν ᾿ 

εφὶ ᾿ ἀ 

͵ . τς αἰ ἢ τῷ τς ᾿ς 

πο ρα νδιοον δ δρον δε λἐλι, τρς, πος... ο. --- 

ΡΝ 

᾿ Ψ 

. π᾿ [1ὰ τα, δοῦπος ψεύςεν: Ῥωμ. ΝῚ 

ΠΣ Α, Αἷν [τον Κύριος πολύτα ἴα τ 

δ Ῥωμ. ὰ Γ 

ε Α Κύριος ἐμοὶ ἜΝ . Εζρ. (ὃ κ 

"ς Δι Λιϑοῦ δα πεδοχί μα." 'Ματ.κα. 

Δ. μὄρχος ἃ: Ὅρα ΔΒ. α. 

Ἵν 
᾿ρζι Α ̓ θϑη 5 Δαζιο, Ματῇῦ. 

οὐκ Β ὁ 

: δα Γ. Εκ κἀρπού ἡ ὁ ὀσφύος αὐ. Ὁ ΤΙΕΔΕ 
6 Ε. 

ἐδ ΔΑ Ἰὸς εἰασίδων νοὶ (αὶ χεϊλν. αὐ. 

' Ρωμ. γ8 ' 

ἘΠῚ ΠΑΡΘΙΜ.“- 

ν). Α Μὴ ̓ γίνεοϑε φοϑνιμοι. τδν ἐὰ ἑαοτοῖς. 

Ρωμις Δ΄ 

ν Β- Υιέ μου μὴ ἐλ δ ΒΓ Κυ 

πὰ ; δου. Ἐζρ. ιβ8Β 

Ν Β. -ὃν εἰγαπα. ᾿ Κυξλος,παρδοῦ 4. Εφρ. 

ἰξ Β. ξἴσοκ. ΤΥ ἊΝ 
τὴν, ᾿ " " Β ᾿Αλκίπῃ. καλύν 4 πλῆϑος ἀμ: 

Ὑπὸ τ σιῶν. ες ΓΘ ΤῊ τς 

ιζ. Γ. -Θρῷτε μήτις᾽ κουκόν, α. ̓ Θεοσαλ, 

'ε Δ. ἄν στοης.γ Β. - 

κι Γ ἀν πάπέρᾳ. Ματθ.ιε 

Αἱ μϑ».ζ Β.} Γὶ Βαὺ πεινᾷ ὃ ἀϑρὺς ὦ», ψμμᾷ 

αὐτὸν: - Ἂ Ῥωμι. (ΦΔ 

ὌΝ ἰκς, Β᾽ κὐονληρρόψαι Ἐχὶ Ὁ Ἰδιον ἐξέ--. 

ταῖς οἷ 9. μ(ϑ.." " λυ ἢ 

ἩΣαιόυ. 

ἘΣ α ̓  ΜΠ Κύρδς᾽ Σαβα ἐκατέ- 

ολιπερ ἡμῖν απέρ (αι. Ρωμ.5 Ζ κ΄ ΠΠ1τ||τὉὉὕ 
ὙΣ ᾿ πος. νὼ κα, Β. εἶα. ι( Α: 

λουχκ.κ Β᾽ 79 

Α Αγ, δγωο, ἄλιορ Δπρκ. δ Γ 

ὩΣ ἈἌκοὴ ὐχϑύσετε, "Ὁ οὐ μὴ σεευΐπε. 

Ματιγβ. μρ. δι Βι χουκιη Β. 

Τιρᾷ κῦΖ. ἴω 2. Ρωμ. ἰὼ Β. 

᾿ ξΤ' ̓1δοὲ καὶ ̓πϑϑϑένος ῳ .γαφρὶ ᾿ ἐξέ: 

ἜΝ ᾿ Μαΐ. Δ. 

Δ᾽ 1δοὺ ἐγὼ, ἡ πὰ πεηδία.ἢ Ἔρρδ δ. 
“ Ἄ . πολον ἘΠῚ ἐφϑαλείμ. -" 

Ματ δ Γ 

ι Ε Ἐαῤῇ ὁ οὐοιθμὲς ' αν Ἰσραήλ. 
 Ρωμ.θ 2 

ια, Α Αποκαλ. Φ᾿ ϑήσεται ὁ ὀύομος. β. 

"- Θεα.ς Β ' 

ιώῳ Τ' Ἑκαι κὶ εἰζα τῷ Ιεοσαί. Ῥωμ.ιε Γ. 
᾿ ΔΙοαξ. Α΄, 

καῖ Ἐπεόεν ἔπεσε Βαφυλὼν. σοχαλ. 

“ ἡγάδὰ Β 

κς ἘΠΕῚ χαὶ πίω ϑυ: α. ἕξ (εἙ 

χς 2 Τάδε λέγή ὁ ἅγιος ὁ αἰληλινὸς. Α- 

ποκ. ΒΒ. 

κε Τ Οπῳὼ ἑτεροίλώοσοις. α. Κορ. 

Δ 

Γ Ἐξαλείοψᾳ ὁ ὁ Θεὸς πϑῦ δῶκρυον ἀ- 

᾿ πὸ δῇ'ν ὀφθαλμδ αὐ]ών. Απο- 

καλιζ Δ 

, κὴ Δ [1δοὺ ἄθημι εν Σιών. Ρωμ8 Η. 

α«.Πετρ.ς Β. Πραξ. δ. Β 
κθ Δ Ἐ[δίζ᾽ μοὶ ὁλαὺς «ὅπ τῳ ούματι 

. αὐτῶν, αὴ ζοις χείλεσί με ἀ μᾷ. 
ΟΜασθ.ιε Δ. μ᾿. ζ8Β 

κθ Ε Ἀπολα πω φίαν ἣν σφῶν α ά. 
Κόρα Γ 

ὩΣ Ποῦ (φόές; ; τὐπωμώ 

᾿ς αἰἶορια Γ 

μ“΄ Α Φωνή [τς πε .» τῇ ἐρήμω. 

Ματθὶγ Α.. εὗρ ὃ: λουκ., 

ΠΑ, Ἰωανγ. ὦ Γ ᾿ 

ἂρ Β Τ' σα (ξ ὡς χόρνς. «Γέα Δ 

Ἴάκιὰ Δ 

ον Δ Τίς γὸ ἔγνω! γοϊζ Κνοίου, ἌΡ, 

κα. ΝΣ Δ' ο΄ βιξαἰσᾷ αὐηόν;, 
“ Α΄. Τίς ΝΕ ἔγρω γοιζῷ κυξίου κα ἢ ηἰς 

σύμβουλος εἰν ἔλμετο"; Ῥωμ. 

ὦ Δ 

μὰ Β.. ἐμά. Α Ἐγώ εἶμι ὁ ἐσεξτος, α- τ᾿ 

ὡ ποκα ΔΟΧΟ Γ. 

͵Ω Α͂ Ἰδοὺ ὃ στοὺς μου δὲ ἡρέτῖσαι. Ματ' 

ες ΒυὉ 

Μγ Δ' Ιδοὺ᾿ γέγονε χαμγαὰ ΣΝ αὐθης, Α- 

ποκικα Β. βικερε Δ, 

᾽ηΐ. ἀμ 

με Β: ᾿ς πλάσμα ᾧ πλασὸρ- , 

ἣν ΚΗ, 
ξεί ὃξ Ετονς 

ΓΕ 
ἐλλν 
ΕΝ 

“ΔΗ͂ 
Ἔν, 

δ᾽ 

[Ὡ 
Ω 

Ζῶ ἐγὼ : λέν Κύριος , τί ἐμοι με ἃ 

᾿ χοίμ4 πϑῦ γόνυ" Ρωμ ισ) Β 
μθΒ Τέρφκα σε εἰς φως ἐν ὙΠΗῚ 

, ΝΗ 

μθΓΓ Καιρῷ δεκτω ἐ ἐπήκχουσοί σϑυ. 

Ὁ: Κορ, ς Α 

μϑ Ἑ Οὐ πενψασοισιν ἐπί, φσεῖὶ διψήσου.-. 
σιν. Αποκ ᾧ Δ. 

ν Β Τότε οέ)υσὰρ εἰς ὦ σοόσωπον 

αὐτο Ματθ. κς ἢ 
ν Β ὡς ὥραγοι οἱ πόδες ΦᾺ ἼἌΠΕ 

ὶ ζμϑϑων. Ρωμι! Γ᾿ 

"α. Δ Διὸ ἐξόλϑετε ἐκ κέ(ϑυ αὐτῶν. 
β.Κορ.ς- Δ 

να Β Τὸ ἜΣ Θεοῦ δ᾽ μας (λαᾳ- 
| στη μείτει ἐν Οἱς ἐϑνεσι, ΟΡωμ. 

βΔ. 

"Κ. Δ ΟΝΧ ἐκ ὀἀῤῥηγέλη αἰϑὶ ἀτϑΡωμ: 
(Ε 

"» Α Κύριε, τίς δχίφευσε τῇ αἱ αὐΚΟῊ ἐδ; 

ῬΡῬωμι Γ΄. ἰω (ς Ζ 

γ᾽ Β Αὐκς (ς αἀοϑενείας ἰδ ἔλα- 

' τς ες Ματθω Γ 

7 Γ Ω.ο,ποίξατε θη σφαγδλ ηοι 
ἀμ. Ἡ 7, 

γγ Δ Κα μὖ δοκῶν ἐλογίοϑηι. Μαρ. 

(ὁ ΓΟλουκικβ δὰ 

ΕΟ οἱ μϑνζαν καὶ ἦν, ἐποίησεν. α,. [1 εἴ. 
; : Δ. ἰ : Ὧν 

,γ Ε; ΠΟ ἢ ἡ δὰ αὐτὸς ὀρη- 
ΠΤ γείκεννα. Πέ. β᾿ Δ΄’ 

γοὴ͵ Α Εὐφρανϑητι φεῖρφι ἰοῦ, τίκπουσα. 
ως [δι Δ. 

γοὴ Γ ΓΦ ἔσονται πόῤπες ἀϑωκτὶ Ὁ 

τ τοὺς Θεοδμὰς Ἐ. 
νε Ἃ Καὶ ὁδενῶν θέτω. Αὐποκ. “ἃ ἂ 

᾿ δωζῳ ὑμὶν ζ(ῷ ὅσια Δαζιίοη. 

Ρρα. ιγ Π'. ρος : 

Ο οἶκος μου,ὀἶχες «ὠπόϑοτυχης - 
θήσεται. Ματθικα Β ΜῊ αἴ. 

ἌΧΚΑΘΗ Ἷ 

᾿ Σεωώτοιμμια κοὴ Φλαπώρία. ἐν ᾿ 
ΠΟ Κ Β Ο ποιήσας αὐτὰ ὀζιϑό9:πος, ζίσι»- 

Περιχεφαλαίανγ ζω σωτηρίο
υ. : 

Ψ 

, ἔφεσις’ Γ. α.ϑισ-ςε 
2. Δ ΗΣ ἐκ Ξ ων ὁ ἐοδιδνε. Ρωμε, 

ιὼ Δ 

᾿ “ξ Δ Καὶ ἡ πόλις οὺ πον τ ἢ ἢ- 

Χίου. Απῦκ. κα 

ξ, Δ Νὺξ οὐκ ἔςαι ἐκεῖ. ὉὙΕΡΧΧΊΟῊΣ 

Ζ.ΨἊΓ Καὶ πυλώνες αὐτῆς οὐ μὴ κλ4- 

ἰ ϑῶσιν. ἃ πακ. ἡ δ 

ξα ἃ Πυδῦμο. Κυριν ἐπ᾿ ἐμέυλυκ. 7 Γ 

ξβ Δ Εἰπατε τῇ ϑυγαποὶ Σιὼν. Ματθ; 

καὶὰ 

ξη Β Αἀφλλμθς οί εἶδε.α. Κορε β 

ξ Α Εὐρέϑίω ἵ ζις ἐμὲ μὴ ζγτοῦσιν. 

Ρωμι Δ 

ξε Α Ολών πω ἡμέραν ἐ ἐξεπέτασα “2 

δ ρδεώνι λον ιῷ ; 

ξε Τ᾽ Κανοιὶ δὲ δυραίοῦς. βι.Πεν.. Γ. 

Ὄσοκικα ἃ 

ξ 40 οὐρανός μοι θρόνος. Πραΐ. {2 
ξς- Η Οπου ὁ σκώληξ αὑτῶν οὐ πελδ)- 

Ἴζ. Μαρ.θΗ: 

ΙΕΡῈ Μ. 

2 Β γμκμάᾶς σγἹ᾽ αν τίωὼ ἽΝ ατή- 

᾿ λαχον ηςσῶν: Ἅμα τϑ, κα Β. 

ΠΣ ἰα Ἐπ λουκαθ ΕἸ 
θ ΗΟ καυγω βϑροὶ, οἷ Κυρίω καυγχώ- 

αωυ.α.. δ έτω βικερι ἃ 

.Α Τίς οὐ μὲὴ ̓Φοξηθὴ σε. Αποκοις Β 
| ιζ Δ Εγω εἰμι ὁ ἐρθλα γεφρφις. Α΄ ποκι 

ΔῈ 

λα Φωρ ἐν Ραμαήἠκεύοϑη, Μαῇϑ. δὰ ἊΝ 

λὰ Α΄ Ἐσομοὶ ὑμῖν εἰς πευτέρφιι νβ. Κορ, 
“ 

- λα Ε [δὸὺυ ἡ μέρδη ἄρχονται, λέν ᾳ Κι 

ὅλος: Ἐζρ. ἍΓ.. 

λὼ 2. Αὕτὰ ἜΝ ζω ψαϑέθμσι. 

Ε(ρ {ΤΕ 

"ὰ Α- ἐπ ἔπεσε Βαδυλών. Αποκ 

-.Α- - 

Ε Ζ Ε. Κ. 

γ Α Λαΐε ὦ βιζλαᾳοίδιον καὶ Ὁ καταῷατε 

αὐηϑ. Α΄ ποχκ Δ 

πο αἰστοῖς. Ῥωμ. "Δ 
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μὸν 

λέ Β 
“Δ ς’ Ε 

θ 

- πΡΡ» 

Ὁ ἥλιος σχαδι ϑήσᾷ.: :“Μαῇϑ. . καὶ Γ 
Τὸ ὄνομα ὦ Θεοῦ δι᾽ ὑ -ὑμάς ἐ βλα- ̓ 

σφῆ μετα ιῬωμ.β Δ 

 ΔΑΝΤΙῊΗ Δ. 
Ἢ οτὸν οοὗ ἴδητε ὃ βδέλυγμα τῆς " 

ἐρημώσεως Ὁ ῥηθὲν δι Δανιὴλ 
᾿ Τῷ ἀγροφήτου (Ματθ. καὶ Β. 

εἷϑ. "γ Β.λουκικα ἃ 

ΩΣῊΗῈΕ. 

Καὶ ἔςαι εὐ» ᾧ γέπω οὗ ἐῤ᾽γ9 αὖ- 
τοῖς. Ῥωμ.θ Ε ; 

Καλέσω “' ὁ λαὸν μου, λᾳόν μου. 

Ρωμ.θ Ε. αἰπετ  Β " 

Ελεον ϑέλω, χαὶ οὐ θεσίαγν. Ματθ. 

θ.Βιχα ρα 

Ἴότε ὥρξοντω Χόγάνζοις δρέσι,πέ 

σττε ἐφ᾽ ἡμαζ. Λυκικν Δ᾽ 
Εξ Αἰγύηου ἐκάλεσα “ἰ ον βου: 

Ματῦ!β Γ 

Κατεπόνη ὁ θαίνατος. «Κορ ΕἩ 

ΙΩΗΛ. 

Καὶ ἔςαι ἐν τεῆς ἐσαΐταις ἡμέραι: 

ῃ βαξ. ΡΓΙ 

Πας ὃς αἢ' » Ὀχικαλέσηται δό ὁγο βίο. 

Κυρίου,φϑήσε Ρωμ. (Γ 

ΑΜΩΣ.. 

Μὴ σφάγια κα θυσίας τσ Ξσηνεῖ-. 

κατέ μμοι͵ ἔτη τεοσαροίκογτα. 

Πραΐζ 1" 

Οὐαὶ ὑμῖν Οἷς πλουσίοις. Λουκ. 

ς ἃ 

Μεπὸ Ὀῦπι ἀῥαρέψο.. Πραξ. 
ΕἾ 

ΓΤΙΩΝΑ. 
Ὡρεν ζω Ἰωνάς «ὦ» τῇ κοιλία ζοῦ 

κήτους τρεῖς ἱδμιέραρ. Ματθ. 
.Φ«.. 

Μοτενάισθρ εἰς ὃ κὴ κήρυγμα ἰωγὰ, 
Ματθιβ Δι λουκ. α Ε΄ 

᾿ 

ΜΙΧΑΙΟΥ. 
᾿ Κα σὺ Βηθλεὲμ ἡ Ἰούδα. Μαίθ. 
βΑ 

ἦλθον διχαῖστει δ,» πὸν χὶ δ᾽ ὕ πα΄ 

(ὸς αὐτο Μαῖθ. Διλουκ ρ Η 

ΑΓΓΑΙΟΥ. 

Ἐπὶ, ὑπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τίω 
3 ΕΟ 6 Η 

ΑΜΒΑΝΜΚ. 

[δὲτε οἱ ΘΡΥΘΝΝΝ, Ἴ Πραξ. 

ιν Ζ, 

Ο δὲ δίχαιος εκ πίςζεως ᾧσεται. 

Ρωμια 

ΝΑ ΟΥ Μ, 

Ως ὡραϊοι οἱ πόδες Μ᾽ θὐατἴελι- 

διϑιύδν εὐρφωύζωυ Ῥωμ Γ 

ΖΑΧΑΡ. 

Λαλέάτε δηηθϑφανἕκαςος . ἔφεσ. 

σὴ 2 

᾿ 1δοὺ ὃ βασιλάᾳ (ϑυ ἔρχεο). Μαῖ9. 

τ κα Διίω. ιβ Β΄ 

Καὶ ἔλαθον (ἃ τοιαΐκοντα Ὡ-. 

γύεια. ̓Μκπῦ: κζ Α 

Οὐ) εἰς ὃν ἐξεκχέντηφ,. Τωι Η 

“Πατάξω ὧν ποιϑῆα. Ματῇ. 

χς-Γ, εἷδ.ιοὴ Β 

ΜΑΛΔΑΧ. 

Τονακὼς ἠγώπησα ὧν δ Ησαῦ 

ἐμίσησε. ΕΦβὶ θΓ 

᾿1δοὺ ἐγὼ ὡἧὼοφέχλω ἢ ἀγίελον μυ. 
Μαῇθ. ι Βιμῦρ,« Αὐλνκ. ζΔ. , 

ἰώ Γ 

Αὐτὸς ὅδην Ἡλίας ὃ μὠλλων ἔρχε- 

οϑ. Ματθιὰ Β 

Τί ομῶ οἱ )φαμματεῖς Λέρρεσιν, 

δὴ Ἡλίαν δὲῖ ἐλθεῖν χυσϑτον; 

Ματθ.ιζ Β. ὗν,» Β 
Β Ἐπιςρένψα; καρδίας πατέρων Ἐχὶ 

τέχναι Λνκια Β 
- 

ΠΙΝΑΞ 

ΕΝ 

ῳ» 

ΠΕΡΙΈΧΩΝ ΚΑΙ ΑΥ͂ΤΟΣ ΤΑΣ 
ὧν ἢ παλαιράς Δι σϑόκης ρα ληφισας εἰς τέο χαινδὼ εἶδ τυοίας, δ᾽ ΠΝ 
ζᾳ αὐζᾷς λέξφς, μόνον δὲ πίοι αὖν τίου διαγοιαν τ (ἢ 

ΓΈΝΕΣ. 
Πίςῴ νοῦ μλυ κατηρτία κ, ζοιὶ αἰώ- ᾿ 

γάκ. Ἐύρια Δ. τῶν ἀ"} 

Οὐρανοὶ ἡσυρμὶ ἔκπαλᾷ,. θ. ΠΈτρ. 
γῈΒ -..- Δ. 

Αδαμ ποδός ἐπλαοϑη. «Τα. 

βΔ ᾿ ΓΝ 

Οὐ νὰ» ζ2)»: ἀὴρ ὧν γαμαιχός. 

α. Κορια Β 

Ο ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ο» τὴ 

πϑρυργία αὐὴς.. Κοβια Α ᾿ 

Αδαμ οὐκ ἡπατή».α.Τιμ. Δ 

ΠΙςΦ πλείονα ϑυσίαν Δξελ πο )ϑῷὶ 
Καὶν ποροσήνείκε πω Θεῷ. 
ἘζφριΓ Α 

Απὸ ἊΨ αὐμιϑίηος Δῴελ ̓' ων 

Ματθχ δ 

Οὐ χαϑὼς Κι αἷν ἐκ Κ΄ πονηροῦ ζῶ, 
α-Ἶωγ Β 

Οὐαὶ αὐτοῖς, τί τῇ ὁδὼ τῷ ἘΠ ἐ- 

πορϑ)γησὸὰμ.Τπο7.Β 

Πίςφ Ενώ μιετετε)». ΕΟριια Α 

Οτε ὡπαξ ἐξεδέχεν ἡ ας Θεοῦ 
μακχρυϑυμία. α.Πεέδγ Δ 

᾿ ΓΊς 4 γου κα κοϑεὶς Ναΐ» Εζια Β 

Οὐ δὸον ΙΝ αἷς δεχαιοσεεύης χήρυ- 

κα. β.Πεπ.Β 

Ὡς πῆρ ἦσθμ οὖν πες ἰξ μέραις ταὶς 
“ὐΣ τῷ καυτακλυσμοῦ. ΪΜματβθ. 

κοὺὴ Δ 

Παΐτες οἱλαξόντες μάχαιραν, εἰν 

μιϑυχαύρα Ὡσηλοιῶτα . Ματῆι 

κε΄ Ἐς ποκ τ Ε 

ΠΙςφ, καλούκϑυος Αὐρφᾳαμ. Εζρ. 

ιὰ Β 

Οὗτος γὼ ὁ Μελχιιδές. Εδρζ Α 

Λβεκάμ δύο τους ἔχιν, ἕνα ὧκ 

παιδίσκης 

Καὶ ἔδῳκεν. Αννα “σι ϑέκην αἰθ.- 

τιμῆς Πραΐξ ζ Αἰδωμ.)Β 
Θ ἜὮἜ 

. ΠΙζῴ τῷ αὐτὴ ̓ Σαβῥα. Ἐςρια Γ 
Ως Σ αὐῥα αἰχο ἤχϑυσε τῷ Α- 

Ὀρᾳαΐμ.α.Πετρ.ν Α 
Κα πόλήν Σοδὺ μαν καὶ Χὺ Γομόβῥας 

πεφρωσας. βιετβ Β 

ὩςΣ ὁδὸκκα καὶ χ) Γέμορῥα. ἴσο. ΒΔ 
Μνημονθλετε τῆς γωωυαμκὸς Λώτ. 
Λυκιζ Η : 

Ομοίως κα ὡς ἐγλθεηο εἰν τῶς ἡμέ. ὦ 
βαϊς Λώτ" αϑιον, ἔπινον, οροι- 

ζω . ἡ δὲ ἡμέρα ἐξηλϑε Λώτ. 

Λυκιζ Ζ 
Αςρφαὶμ ἐὸν ὅν ὧκ Ῥ ἐλ, ς- 

ας Γὰ, ἢ Γ ᾿ 
Πίςῳ πρϑϑσιγήνοχεν Αὔρφαμ. Εὖ. 

ια ἃ 

Αβρααμ δλῤενέϊκᾳς ὧν υἱὸν αὐτῷ 
Ἐχὶ ὃ ϑυσια ήσιο ακ.β Δ 

Καϑὼς ἐλαίλησε πυρὸς ζοις πατέ- 

ρας ἡ. Λυκα 
Ῥεξίχα ἐξ ἑνὸς κιίχζω ἐ ἔχουσε 

Ισαακ. ὧν } 

'Μήτις πύρνος ἢ βέζηλος ὠρέ. 
στὸ ὃς ὀμτὶ Θρώσεως μιάς ἐπέ 

δῦτο ἴα τορϑ Ἰοτυχία. Ἐζρ ΞΔ 
Πίς4 «ἰδὲ μδιηόντων δύλογησεν. 
5 Ἐθρρ. ια. ἃ 

Γίςῳ Ιακὼβ ἀποθνήσκων. Ἐζρ. 

ια ἃ 

ον ἔγρα Ν ὦ ο» τῳ νόμῳ. 
ἴΙω.« Η 

ΠίςφΠωσὴφ τελϑυτῶν. Εξριια Δ 
ΕΞ Ο Δ. 

. ΠΙίςῳ Μωσῆς δυνολεὶς, Εζρια Δ 

Γίς4 Μωσῆς μέγας υόμϑρος, 
Εζρια Ἑ. 

Μωσῆς ἰδὼν ἄνα. αἰδικου μῶμον». 
Πραξ. ζ Γ 

ΤΙΝ στεποίηχα ὃ πάσα. «Ἐφ᾿ 

τ Δ, 

ΜΝ Ὁ ππέρέοΨσοΦορ4Ψὺῖο .-..΄........ .. .....«««σπἰἰἶἶἱν-.- Ξ 
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νγ Α Καὶ πληρωλέντων ἐ ἐτῶν τεοσὰρᾳ-- 
κοντα, ᾿ Πρᾳξ. ξΔ 

ἷς Δ Πιςζε πεποίηκε ὃ παλα. (ρα Ε 
ἡ ΒΕ Εἰς Μ ὡσὴν ἐσ ατηϊίαντο.α.ΚοιΑ 

σῇ Ἐ Πίςῳ διέξησθν τζωὺ ἐρυθραν θκζ. 

λαοσθμι, ; Ἐθρ, ιῳ Ε 

φᾷ0ἃΔ7 ΘΙ πατερές ἀμ ε ἐφά ον ὅμῳ- 

γα. Ιω.ς" 

ς᾽ Δ Αρτν ὧν τῷ οὐρανοῦ ἔϑδωχεν αὖ-- 
τοῖς φαγεῖν. Ιω.ς Δ 

ις- Δ Παῦτες Ὁ, αὐζ' βραΐμο. πγϑυμαΐι- 
κὸν. α. Κορ Α 

᾿ ιζ Β Ἐπινον »ὦ κ πνϑὺ μαδιχῆς εἶκο. 

λουϑούσης πέτρας «.Κορι Α 
ιθ. .Β Καν »ιείον ἀλη, “αὖ ὄροες. Ἐς. (ΘΕ 

δ Τὶ Ἑθνω ἃ ἀγεὸν, χροὸς εἰς «ἰξε ποίησιν. 
α. ΠΕτρ, 6Β᾿ : 

κΙ οὐ γὸ ασξϑσεληλύθατε. Ες. (ΘΕ 
ΚΓ Λαληϑείσως γὺ πάσης ογηρλὴῆς. 

Εβρ. 4ῈΕ 

χες Αἰλφι Α Σ χην᾿ ΠΕΥΠΕΙ ἐξ 

τος χορφτη ΕΟρ.9. Α΄ 
τς ΛΟ Β Μηδὲ εἰδωλολαῖφαι γάνεϑεια. Κορ, 

ι.Β οὗων : 

δ τ Δ ἘρρῪΤι Τ. 

βἙ Α Εν Θβδατῳ «ὐἰϑετέμφεϊε δ ),369 
στὸν. Ιω.ζ ἡ 

ΘΑ οἷ ἐλλιἠλθησθὶ ἱἑμέρω ὁ ὀκτώ. 
κ ΔΛουκ. ς Γ ᾿ 

ιβ Α Οτε ἐπλήσϑησομ αἱ ἡκεέραι ὅ κα-" 
ϑαρισμού, - Δουκ. ςΓ 

ιο Γ. Καὶ τῷ ϑυεῦαι θυσίαν, κι τῷ εἰρη-- 

βϑίον οὖ νόμῳ. ἵ; ςΔ 
"σ᾽ ΑΙ Πρφσενεῖκε ὃ δῶρον ὃ κδοσέταξε 

Μωσῆς Μάτϑ,.» Α. μῦν. α Δ 
ις΄ Δ΄ Καὶ πϑρ᾿ πλῦϑθος τῷ λαοῦ ὦ 

αγροσευχόλϑυον ἔξω. Δυκ. ῳ Α 
«Ε Ἢ γὃ Ὁ ὥμῳ ζωυρων καὶ κ) τραΐγων. 

: » ᾿Ἐβρ,ι Δ, 
2.ϑ ἍἘΓ Μη οὐ ὠφοσωπρλην ἕαις. Ια.ῥὰ 

Ὁ Δ Εα) αἱ μδοήσῃ εἰς σε ὃ ἀδελφός συ. 
Ματϑ: 3.8; λουκμξ Α 

κ Α Ενῆ ΧΎ γόμώ ἱΜμωρϑε ἡ μὲν ἐγοτεί. 
λα οι Ὀιαύζῳ; λιϑοολέαχ. 

ἴων Ἁ 

ΑΡΙΦΟΜΩ Ν. 

» Γ Πα; σεν διάνοϊλον μῆξαν. Λυκ. 

βὰΑ 

θ Δ Πατέρες Ἔτη ἔπλοτες “«ἑποὸ τίω 
γεφέλζω.α. ΚοριΙΑ 

ι. 8 Ἄρτν ὧν πῇ ν᾽ οὐρανοῦ ἔδωχεν αὔ-- 

ον τοῖς Φαγεῖν. [ω.ς- Δ 

ιβ Β Ὡς ᾧ Μωσῆς οὖν ὅλῳ ᾧ οἱ οἴκω αὖ-- 
᾿ήζ. Ε(ρ. ͵γ ἃ, 

ιἢ 2, Ὧν Ὁ κῶλα ἔπεσιν ὦ πὴ ὁ ἐρήμω, 
"Ε(ρ ,Ὑ ἃ 

ιδ] 2Ζ Μηδὲ ΜΠ καθὼς χα! τίνες 
αὑτῶν. α. Κορ. ΨΓ 

ις" ΑΔ Τη ὀῤτιλογία Τ΄ῳ ν Κορὲ αἰ πώλοντο. 
Ἰούδω Β 

θ.Α Ὧν γ»» εἰστρέρεται ζώων ὃ αἱ ἀμ. 
" Ἐφ. Ιγ Β 

χα Β Ἐρπνον “ὃ ὧν πγϑυ μια τιχῆς αἶκο- 

ουλούφος πέλας: α. ΚοιᾺ 

κα Β “Μηδὲ ὀκ πειρφίζωμδυ Ὅχ Χ ειςὸν. 

τ Τα α.ΚοριΒ 
κα Καλως Μωσῆς ὕψωσε ὁ τον ὄφιν ὦ τι 

τῇ ἐρήμῳ Τω.τ’ Β 
« Δ Ὑποζύγωον ἀφωνον ον δυ,ϑοϑπου 

᾿ Φωνὴ ἢ φϑεξαίμϑμον.(ΠετῸΡ Γ 
κβ Δ Τὴ πλαρὴ δ Βαλᾳάμ μιαϑοῦ 

ὀξεχυν»ᾧ. β.Π εν. β Γ ἰμο).Β 
Καὶ Γ Διδα γζω Βαλφάμ,, ὃς ἐδίδασκεν 

ὡς τῷ Βαλακ. Αποκ.β Δ 
κε Β Μηδὲ πορνθύω ϑυ, καθὼς τίνες αὖ- 

᾿ς σῶν ἐπόρνδυσὸρ. α.Κορ.(Β 
κε’ Η Κατεφρωγησὸμ ἐν τῇ ἐρήμῳ. α. 

. ἜΝ ιΒ 

κῆ Α 2 ρδχδὶ οἱ ἰἀ ρσερς Ὶ ἱερῷ Ω 

σείβξατον βεξηχᾶσιν ἽΜα7 6 Α 

ΠΆΑΔΕ Υ ΤΕΡ. 

ἔχετε. Ιακ.β Α.Β 

ς Β Οὐκ! δητορκήσφς. Ματθ.ε 
ι Δ Οὐγὴ» 691 ̓ ἀσοοσωποληψία ἜΝ 

εα ΘεῷιΡῳ βΒιωραΐξ, (Ἑ. 

οὗ ΟΛ, γ Διέφέσιφ' Βα, πῇ Τ' 

(δ᾽ Β Αλτήσας τίς γῦμον. τ ΙΕ 

ων » 

τς. 

« Γ. ις’ ἃ Μὴ ῳ «αρϑσωποληνίαις ἜΝ 

ή 
, (ἢ Δ Οὐ οὔνο εν ἢ ἱερφι ὶ ἐργαζό Ἔ 

κϑροι, ἐκ τῷ ἱεροδ ἐοϑίοισιν, α. 

δὴ} θ. Β 

κοῦ ἃ Ος εὖ Σἰπολύσῃ τίαὶ γζιυακοι. 

Ματθεξ. 98. εἷ. ιΒ 

ΙΗ Σ ΟΥΕ. 
βΑ Ομοίως ἢ 5. ἡ Ρααὺ καὶ πόρνν. ἴα ς Δ 

ς. Τ᾿ Πίςῳ ζὰ τείχη [εσιχῶ ἔπεσε. Ε(ρ. 
ιᾶ 

ς. Δ Πίςφ Ραὰζ ἡ πύρν».Ε(ρια Ζ 

ΒΆᾺ ΣΙ ΔΛ. Α. 

κα Β Οὐκ ὀῥέγνγωτε ἐποίησε Δαξιοη, 

ὅτε ἐπείνασεν. Ματθιις Α.κ(ν. 

ς Διλύκ:ς: Α 

ΒΑΣΙ Δ. Γ. 

ςζ Β Ἐξννεἰίπειϊν μο, ̓πἰϑροσίας τοὶ υ ὑ- 

μα αἰδὸὶ ́ πατοιαρχου Δα- 

Οίργ: Πραξ.β Ε χαὶ τις. 

ι.[ἈΆᾳ.ςφκ Βασίλιοσωνόου. Ματῇ. (ὁ Δ, 

λυκιία Δ 

ιΖ Α Ἐκχλείοϑη ὁ οὐρανὸς Ἐχὶ ἔτη ποία. 

Λυκιῦ ἃ 

ιζ Α Ηλίας ὀύθρωπος ὠὦδὲ δ μοιοπαϑὺς 

ἡμῖν. Ἰακι Δ 

ΒΛΑΣΙΛ. Δ." 

σ᾽ ΒΕ Μηδένα χὶ τίω ὁδὸν ἀασάσηοϑε. 

Λυκὶ 

ε ἃ Πολλοὶ Ἀευθοὶ ἥσθγ. Λυκ.ο Ε 

ΠΑΡΛΛ.Α. 

χΥ Β Κα οὐχ ἑαυτῶ ἐς λα μξαιᾳ τίω 

᾿ς πἰμζω Ἀν ὁ καλόμ ἘΠρ,εΒ 
ΙΩΒ. 

« Δ Οὐδὲν ΓΕ χόσμογ. 
α.«.Τιμ.ς- Β 

ε Γ Μακάειος Δϑὴρ ὃς αἰ ασουϑρᾳ σε!- 

ὀασμὸ Τακ α Ὁ 

λοὴ Β Οὐκ ἔς! πσοο(θποληήπηης ὁ Θεός. 

Πραξ. (Ε Ῥ 

δ 2 Α ΛΔΛΜΩ,Ν, 

μ“Γ Ο,ϑὸ ἧὸς τῷ ὁ, ϑοϑίπου ὑπανγ4. 

Μαΐ. ἐπε 0; μἶ. (δι, ἐδ ΚΟ Β 

ρλαὰ. Δαζιοὴ ἠτύσατο. ϑύρήν σκήγω μι. 

τῷ Θεᾷ[ακὠς: Πραξ. ζ Ζὰ 

ΠΑΡΟΙΜ. 

ι, Δ Εἰδὃ δίχᾳιος μϑλις σωξᾷ). ὡὐπ;τἢ 

γᾶ 

ἢ Δ ξεν πᾶς ὀ,ϑ65πὸς ἊΣ εἰς “ὦ 
ἀκϑσαι, Οδαδὺς εἰς Ὁ λᾳ λῆσαι. 
Ιακ.α Γ 

κ Β Εα) εἴπωμϑυ δ 7] αἱ ὗοίζαν ὀκῦ. 
χοῦν. αἰἶχω,α, Δ 

καὶ Γ᾽ Μὴ ὦν πσδοσωποληψίαις. 1. 
κε α Μὴ καταχλιδης εἰς ἢ “οδϑηοκλι- 

σίαν. Λυκοσ, Γ 

ΗΣΑΙΟΥ. 
ῃ ΓΤ Ἰδοὺ δ χεῖχαι εἰς “ωὠ)ῶσιν κὺ ῥμα:- 

ςασινιΛύκ Ε΄ 

ιν Β Εὐϑέως (Ο ἃ θλίψιν ἡ κεραΐν ἐ- 
κείνων, ὁ ἥλιος σχοι αϑέσεται. 

Μαήκ Γ. μῶν γν ΓΟ λμίκα Ε 
μα Β Αντελφθετ ἰσροὴλ τῷ πεῳδὲς 

᾿ αὔτοι Δύκια Ε 

νοῦ Αὶ Μακαάριω αἱ φεῖρα!. Δεκι κν ἃ 

" Β Ἐπείνα(ᾳ γὸ, ᾧ ἐδώκα τέ μοι φα- 
“νεῖν, Ματθικεῖ,, 

ξ΄ Α Περιξεξλημϑύος ἱμάτιον βεζαμ.- : 

κϑμον ἀϊματι. ΑποκιθΓ 

, ΕΡῈΜ. 

ς Δ Ανιϑεφπός ὡς ζῶ οἰκοδὲσύτης. 

Μαῖθ κα Δ. οἷς Αὐλεκα Β 

“Α Μὴ ἐᾷ δ πλάσμα τῷ πλά- 
σὰμτ]. Ῥωμ.θ Δ 

ΕΚ, 

'ψν Ε Καὶ ὅτε ἐτελέοϑησθρυ ὦ χίλια ἐ- 

τη Δποκικ Γ 

ις Ζ Πού νὴ ἐπαγγελία. τὴ πιροισίας 

αὐτύ. β. ΠΕετρ...Β 
“ Β Ἐπείνασα,ὺ ἐδωκατέ μοι φα γεν. 

| Μαῤθιχε Γ 

ΔΑΝΙΗΛ. 

φ Γ Καὶ χιλιάδὲς χιλιάδων. Αποκ, 

ἢ ἐεδ' 

ι( Τ᾽ Καὶ δ ἀγίελος ὃν εἶδον ἑςῶτα Ἐλὲ 
Ῥθαλάοσης. Α ποκ.ι Β 

ΙΩΗΛ. 

- Τ΄ Οἥλιος σχφτί οϑ)ήσε!). Μαῇ0θ.κ ὁ. Γ. 

“ ἴᾳλυκ. κα Ἐ 

ΜΙΧΑΙΟΥ͂. 

β Τ᾽ Οὐκ ἔχομϑυ ὧδε μϑρουσὸν πύλι. 
᾿ Εβριγ.Ὁ 

δ, Γ Βασιλόσᾳ Ὡχὶ ὧν οἰκο Ιακωθ. 

Αυκα Γ᾽ 



ΕΡΡΙΚΟΣ Ο ΡΩΒΕΡΤΟΥ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Φι 
ΛΟΘΕΩ ΠΑΝΤΙΙ. 

ἸΤαῶὼ 1ϑιπόληρον ὁρᾶς χαὶ Ἢ πολυδυκτον ἐχείνζωυ, ὶ ἜΝ " ΣΤΑΡ ἂν δ τὲ ᾿ Κιείνζωυ Ἠω γλυκερζω ᾧ τίω πολυτερπέα δέλτον, 
ᾧ ον] Εγϑεος δῷ ἐγδραϊξς ϑεοπνθύςων χορὸς λδραν: 
κἾ Η μεγάλοιο Θεοῦ (ᾳλαὶ ϑεσχκοις τε δὶ δασκά 

᾿ Παίς ἐφηκμερίοις : χοινῇ δὲ τε πᾶσιν ὀϑῳηϑη 
! 

᾿ ἄν, 
; . Οὐασες ἠελίοιο ἐπειυγαζοισιν ἐ πω" ον δ ᾿ ᾿ πον ΤΟ ΛΗ πε μόνη πᾶσιν νημερτέα, μιῦϑον αἰεἴδῳ,. " 

: Μοιώη εὐὶ χρᾳδίαις αἰ γαϑὸν ϑφλγήδον ἰαϊλλφ' : 
ἵξα! τίω ὄλυμπένδε ᾧ εἰς αἴϑοιο φέρουσι ' 
Δ εἰκγεσιν, ὄφρᾳ Θεοῦ κατενανίίον ἄμμε κα 21 ζη. 
Τίς ποτε Μαμονίδεης ζ!σογ᾽ ἄξιος ἴοφαρίξμ, 
Οὐὔατα ὃς τέρπει, πολυδοαίδαλᾳ ψεύδεα βαξων 
Αλλὰ μίνιϑα, καϑρκίᾳ "πρέδρα μδυ αὐτκα Ἴέρψις. 
Η μκαζ. σ᾽ ὠξαπαΐα, λοι λέων ἐτόμοισιν ὁμοῖα." 
Ἃ λλσ χερδόσξευας τε κα κοῤῥαφίας τε προοπάσεις, 
Γ' αντοίους τε δόλοις χαὴ δχ!κλοτον ἦθος ἀεἴδωγ- 
Αγλου Ὁλ δέν πε υϑύος χαὶ ἀγώνόρᾳ δυμθν, 
Ος πολέξοσι (ρογοῖς πολυκηδέα. ὅσχεν ὄλεθρον." 
Οὐκ. Ξρα ζρϊα πέλᾳ ϑεολήγηων γράμματα Φαϊών- | 
Οὐκ Ὡσὸ δ ἐδυίης βολίω δολθεοσὸν ὑφαϊνῷ, -- Ἂ 
Οὐδὲ μϑυ γ᾽ ὕστασως κερόττων τἦναί κ᾿ ἐξα παίφοιο. 
Αλλαὶ ζα γ᾽ ἐχ τήξας φωνζω μεγάλοιο ὀβϊακτος 
Τὺ δήλοῖσι βροτοῖσι πϑϑήσρρον οὖσιν ἀΐκουσαως, 
Ελπιδὰς ἢ ζωοῖσιν ὁμῶς αϑϑέχᾳ τε ϑαγοῦσι. 
φαρμάκον ὃ τε δὲ δῖ ἀὐγέων Ἐχιληθον ἀπόρτων: 
Εἰτις ἴου φρεσὶν γαίρων ογυκατϑετ ἦσιν, 
Οὐὔποτ᾽ οὐ ὄφροι πέλοιτο μετ᾽ ὀύδραϊσι οὶ τοῦ ἔδδεσιν, 
Ὡρζω δὰ μσήνφε τϑρηλεγέος θανάτοιο, ᾿ 
Αλλ αὐτὸν ϑυμῷ ποῦίοι ἠλέον ἠὲ Φοῦοίτο, 
Οὐδογ᾽ εἰ δπηηϑονιοι κείνῳ χρυερῆσιν ογιγγος 
Πάντες ὁμιο δὶ βίγιςον ἀἰστειλήσαγεν ὄλεθρον. 
Δλλ οὐ ζοζδε ποήοϊο αίϑνον τῦδὲ δαὴν ὀγφαρ" 
μυρία, 54) χαὶ ὀνγα" ηἰς δ χτ' πόϑτα λέμριτο; 
Ο ρίν ἀγγροιχος ἐὼν Ὶ βὐεπιαίων, 
᾿Οπαῦτὸμ ἐκ πίῃ τὸδὲ Φαῤίκαχον δῦ Φρονι ϑυμῶ, 

πτπασπασσσ-- πο πνπΞ----- --ονὍοὦἜ.ὔ.;. Ὁ... -.-ῦῦὖῦὖῦὖᾷν.Πρ...νϑν.ν΄΄ὋὦὮὦὮἢ͵ἢἧ ἧ ἧ ἧἝ..-.ὀὀ. 

Αἰχνοὸς τε μάλιςα χαὶ Φρτιεγὴς πέλεν δῥηρ' 
Θαρσυς τ᾽ ἀμφιυχυϑὸν ἥθοσον φήϑεοσιν ἐγείρ4, 
Ὡ ςτέ ἀν οὐ 9 μέφν φογίου βασιλῆὸς ἀπειλίω, ἦ 
Οὐδὲ γε χωομϑμουζα ρον χρυδεοσὸν αἰκωχήν. 
Η δα δ ὅφην ἔχων κεγεόφρονα θυμὸν ἐχεῖνος, 
Οετε βίη πειρῷτο )εήλᾳ τον οἷφρον ἐρύκειν. 

. ὶ 

: “ΟΝ : ; 
Ἂ. 



ἘΗΤΤΝ ἘΠ ΑΤΈΝΕΔΥ ἘΝ Κ, ὙΨΡΎ ΎΤΣ ΟΑΡῪ ΠΤ ΡΟ ΟΠ ῬΑ ΉΤΟΓ. ΑὙΤΌ 

.α 

ον 

Τώνδε κεν λῤθρώπῳ κεύῳ χτὶ μοῖραν ἐΐσχοις, 
Ος σζέσαι αἰϑοκϑμοιο πυρϑς φλόγα βέλετ᾽ ἐλαίω, 

Νήπιος͵ οὐδὲ πυρὸς κρῳτερφ9 αϑῥος οἶδεν ἀέξων. 

Αγλὸ τ μεῖζον ἐραΐ, σὺ σγ οὐὶ φρεσὶ ξόμμεο σῆσινγ' 

Ἔϊτις πϑυτοίξυ (οφίζυ δεδανμῷ ὅρὴν,. . 

Εἰτις δῳ κτὶ γἀὦ τε χαὶ οὐρανὸν ὅ51 σείφ᾽ εἰδὼς, 

Αγλαγε τῆςδε βίολου ἀδοὸὴς καὶ ὀϑήκοῦὺς ὅα1ν, 
Οὗτος πϑρυτλήμων σχοτίζωυ πέρι αὐὲν ὀλώται- 

Καὶ γὺ Ἐχτϑυμοισι Φόως μόνη δὲ δίδωσιν, 

Οὐ ποτ᾽ οὐρανόν δέλοις μερόπεσσι Φφαανϑάν, 

Ὡ οϑ'᾽ ἕνα ὑψιμέδοντα 9. ὸν γμρέϊηοᾳ σέξεοϑαι, 

Ος πώλαι ὠξετέλεοσεν αἰ αύόοεσιν ζξυ πῇ αἰ χυέςη, 

Δαίμωονος ὧν δεσμῶν παν ὦ» ἄμμε (ᾷὡσας, 

Οὗ ΟΥ̓ΚῚ τηλυγέτου μἰϑρ9ν ψέος, γπῶρ ἔπεμψεν 

Ιλασμὸν βο9τεῆσιν ἀταοϑαλίῃσι φέροντα. 

ΓΙνδύματος ἠσ)᾿ ὡγίου δῶρον πϑύτεοσιν ἔδωκεν, 

Ὡςτενέον πϑύζᾷς βίοτον μετέπειτα βιφῖναι, 

Ηδὲ βίῳ μτ' τέρμᾳ ὧν οὐραρὸν εἰσαφικέοϑει. 

Ταῦτα Θεοῦ κηρύχες ἐχὶ ϑύνα πᾶσὸμ ἐξωφροιω, 
-Ανιϑοφ ποι μϑιροι ϑζιον χόλον οὔκ ἀλέφοντες, 

Τύωλε δὺ ὀχὶ ἕκαιφτς οὐγὶ Φρεσὶ ζωῦτα νοΐ τε! 
Τίς φρένας ὑμρτερας δα! ον χά ἡ ρογγά)σας; 
Αν ϑέϑ ποι μύλους χαὴ ψεύδεα ὠμφαγα-πῶντες, 
Πώς δὲ ὀληϑείης ψιῦδὸς πέλεν ἥδιον ὑμῶν, 

Α δδοὶ ὅοσοι σοφίη ἔπι γαυρμόωντες, 

Αἰαπὸν ἀγνοιᾷζτε ποτ᾽ οὐρανὸν θὐθὺς ἀφρυσϑρ. 

Νιὼ δὴ παύσαοϑ» φῥεκιὅλια ἐκ ποῦέοντες, 

Νιωῦ Φὥρῤρξαοϑε Θεοό μαϑέφ γηβκερτέα, μον, ᾿ 

ΟΦ ̓ Ὡὐλπὺ πᾶν σκεδούσῃ Ολεφαίρων σχϑτος, ἠδῈ} ὁδν)}} 
Υ μέας,ὡς λύχνος λαμπων “ἰῷ γύκιτα μέλαμναν, 

Κα τέλος ἰσοϑέοις ϑηίη γαετῆρας ὀλύμπου, 

ἽΝ 

| 
Ω͂» 

͵ 
ἅς 

! 
ΒΊΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ͂ ΜΑΤ. 

ὅαίου ΧῸΠ Σ ὠφρϑνίον. 

ΚΑΤΘΑΙΟΣ ὁ ὦ Λδΐς, ἰπέςοϊλος ἐπὶ τελωνῶν, εἰν τῇ [ουδαία 
(") πῳσϑῶς “ἰὰ Οιὶ ἐκ αἰἷξιτομῆς πιζευσθυζᾷς δυα ἠέλιον πῷ Χ διςοῦ 

ζ ; ἰ ἣς γράμ κάσι, χρὴ βῆ μϑσιν Εβρᾳϊκοῖς σξευέταξεν ἦ αἰγνομϑύου ζ γχο 
δ Ἂς ἢ τα Εἰς Βλλξωυικον Οὐ μεέζῳφρασομος. ηὁ δὲ Εβρᾳῦχϑν ἄγοι τ - 

ἐς οτος ον ἀέρον ὅθ]ν οὖν τῇ βι( λιοϑύήχη Καισαρείας τῇ τὐθαὶ ΠΙαμ φίλου μλιτυ. 
ξ9ς -ἰξιασουδοίςως κατασκχϑὺ αοϑείση. ἐμοὶ δὲ ρα ΝΙαζωραϊων Ὑ ον Βεροία τῆς Σὶυ- 
οἰας τούτῳ κεγφηλϑμων, ἀδεια πρεονέϑ» τούτου μεέζαγροαφῆς δὲ οὗ ὅδην αἰκριξῶς πει- 
ϑίώαι,, ὡς ἔνθα αὖ οἱ θὐα[ελιφὴς εἴτε εἰκ ποοσώπου οἰκείου » Εἴτε ἐν ροσώπου ηζ Κυ-. 
οἴου ἡ 1ν06 Χ διςού χαὴ σωτῆρος ζὺς αἷδτυρίαις καζα χέγρηται δ} παλαιῶν 28α.- 
φῶν͵ μὴ ἀκολουθεῖν τῇ αὐϑεντία ἢ ἑβδομήκοντα ἑρμώυδυτῶν, ἀλλὰ τῇ Εβραϊκῇ. ἀφ᾽ ὧν 
τὰ δύο ὅκ)ν ἐκεῖνα, δ Αἰγύτ]ου ἐκαίλεσα τὸν ἐόν μου. χαὴ, ὁπὶ Ναζωραῖος κλυυϑέσετα!. 

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΊΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
Βουλγαρίας κυοία Θεοφυλᾳκῆν “δϑοίμεον εἰς ηὸ κτ Ματθϑαῦον δ) αγ]έλιον. 

ἐἾ ΜῈ Ν ὁζυ χρο2 τῷ νόμου ἐχεῖνοι ϑηῖοι ὀζόρες οὐ 29 γοαμμαχων 
ΐ ἡὺ βιδλίων ἐδιδυύσχοντο, διλλ αὶ καϑειρα) ἔχοντες δ διαλοιαν, τῇ τῷ “τϑ- 

κεῖ ματος ἐλλά μι 4 ἐφωτίζοντο. χαὴ οὕπω ζᾷ τῷ Θεοΐ ἐγίνωσχον ϑελήματα, 
ΘΟ ΝῊ) Δ αὐτῷ ἐκείνου ὁμιλοιοῶῦτος αὐζοῖς ύμια χτὶ φύμφυ. ζοιοῦηος ζῶ ὁ Ν᾿ αἷς, ὁ Α- 
ΤΣ τ βοκαὶμ ὁΤ ως, ὁ ΜΜωσγς. ἐπεὶ δὲ ἠοϑενηῷ οἱ δὐ, ϑόφ ποι, χαὴ α)αἱ ξιοι ἡσὸμ 
φωτίζεοϑαι χαὶ δὲ ϑαίσκεοϑαι «ἰπσὸ τῷ πγϑυμαπος, δέδωκεν ὃ φιλαϑῥρωπος Θεὸς ἐ γεα- 
φας ἵνα κἂν δὶ τούτων αὑπομι αρήσκων") Ὦ αῷῷ Θεου9ελη κοίγων . οὕτω χα Χοικὺς ζοὶς 
αϑὺ ὑἰποζύλοις αὐ σοϑ(θ' πως ὡμίλησε , χαὶ Υ τῷ πγϑύματος χάριν δὶ δασκα λον αὐ τοῖς 
ἔσιε μα ων, ἐπεὶ δὲ ΠΧ Χ: ἔμϑηον αἱρέσής ὀῤαςλᾳςῆσαι, χαὶ ζὰ ἡ ἡ" δα φ2αρῆναι, 
βὐδέκησε »ραφξσα ζὸ δ)α ἔλια ἵνα, ἐκ, ηοὐ ὧν διδοισχόμϑροι “: ὀῤηθφαν, μὴ παροασυρῶ μϑυ 
αἰ χοῦ ψεύδὸις ΔΨ ὠρέσεων, μμυδὲ πϑρπελῶς δια φϑαρῶσι ἴα Ἢ μρμ!. τέοσα οῳ ἢ. δὲ- 
δῶκεν ἡ μὲν δα τ[ϑλια, ,͵ τυ 9 δοτὶ ζις καϑολιχας πέοσαι ἅϑις Ῥρεΐας ὧν ζούτων μμα,ϑανο- 
μϑυ, δυδρείαν, Ὁ φρόνησιν, διχαηοσεεοζωυ, τίω σωφρφσεεην. Ζ δύδρείαν, “τὸν λέγῃ ὃ 
Κύριος, Μὴ φοζεῖοϑε ᾿ἰπὸ Τ Ὡστοκ τεινόν των τὸ σῶ μ(5.,.Ὁ ᾿ ψυχζω μὴ δέωμα νϑμων Ὥστοκ τεῖ. 
να..-Ὁ 5 φρόνησιν, ὅτὸρ πραρ», Γίνεοῶς φρόνιμοι ὡς οἱ ὀφῴς Ὁ δὲ δικαιοσεωώίίμ ἔπὸρ διδὰ- 
σκη, Καὶ αθὼς θέλετε ἵγα, ποιῶσιν ὑμῖν οἱ αὔθρωποι͵ αὶ ὑεῖς ποιζτε αὐλοῖς ὁμοίως. Ἀ σωφ ῥο- 
στεύζου ὅτὸρ Ὀποφαίνν.), Πᾶς ὃ ἐμβλέψας γε αικὶ πσϑὸς ἡ ἔχιϑυ μῆσαι αὐτῆς, ἢ δὴ ἐμοί- 
εῦσεν χ τίω ἐν τὴ καρδία αὐῷ. αὐ ϑηγὼς ὃ τέοσαρᾳ εἰσι ἴα ϑια γέλια. Ἑὐῤατέλιον λέ. 
γ6), ὅζοτι αἰ γζέλλει ἡμῶν πράγματα 8) ᾧ καλῶς ἔχοντα, ζυτέςιν αἰγαϑοὶ, ἄφεσιν αἷμ. 
πιοῦν, διχαίωσιν, αἴοδὲν εἰς ὀραροις, ὁ εἰοϑεσίαρ Θεοδ ἀτέενλᾳ ὅπι ϑὐχόλως τα ἐλαζομᾶῆυ. 
(ἢ γὸ ἐκοπιαίσα μϑ καὶ κεεῖς Ὁὲ τῇ κτήσῃ ζούτων ἢ; ἀγαϑᾶν,ὴ ἐξ ἰδίων χαορθω ματων 
σα ἐλάξορϑυ, λλλα γα ριτὶ χὴ τῇ φιλανθρωπία Θεοῦ πυλικούχων αγαϑῶν ἠξιωϑημϑυ. 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΆΑΙΟΝ. Τέοσαρές εἰσιν οἱ ϑὐα γίελιςα. ζούχων δὲ οἱ 

αϑὸ δὺο Μα τϑυῦος χαὶ [ωαϑνης ἢσὸμ ἐκ, τῷ χοροὦ δὟΨ δώδεκα͵ οἱ δὲ δύο Μαῤχος χαὴ Λου- 
χα, ὧχ Μ ἑβδὸμιήκον τα. ζωῦ ὃ. ὃ μϑμ Μαῤχος, ἀκόλουθος ὦ μῳϑητὴς Πέξου, 5 Δουχαᾳς, 

Ϊ Παύλου. ὃ γοίγμυ ΜΜατϑοῖος ΖΩ͂; πότων ἔγραψε “ὁ θὐαγέλιον Ἐξ οαἵδι Φωνὴ πσϑϑς 

ον Ων ΩΝΏΙΖΑ͂Σ Ὁ 



β 

Ἧ ἄλο “ἱ ταν αι αν Ἐν ΣῈ ΣΤ, ΠΥ ἀκα ἐδ κα σ με ΝΥΝ ἀΓν ΤῊΣ ΡΥ ΓΕΕΥ ΘΕ ΟΣ ΣΣ ΛΟΣ ῬηΚα ΘΟ ὙΡΣΩΡΈΤΟΣ Ἀπ ἘΑΟ τν Ὁ Ε ΝΡ ΠΟῪΣ ΕΞ “τὰ Ἐν ΤΟΣ Ὁ ΤΥΚΎΡΩΝ ΤῊΝ Ἐπ, τ ὙΠ ΑΔ ὙΑΞΕ π Τ πὶ ΚΑΙ πα ΤΥ ΣΩ͂Ν ΩΣ; 
ἴκι ἘῸΝ Ὁ "ἄς ͵ ᾿ Μ : 

ζκὶ Π Εδραίων πιφευσθμίᾳς, μετὰ ὀκτὼ ἔτη “ὦ Χεκοῦ λὐαλήψεως" κιπέφρρσι δὲ τοῦ- 

τὸ Ιωαδης πὸ τῆς ΕΓ ρα ΐδὸς γλωῆος εἰς τίω Βγγξωυίδαι, ὡς λέχρυσι. ὡδίνς ἢ μᾧῷ “δέκα 
ἔτη τὸς λὐαλήψεως ἔγραψεν, αἰσσὺ τῷ ν᾽ Πέῤου ϑιδαρθείς, Λουχας ὃ αζ' πεντεχαίδεχα. 
[ωαρνης ἢ ὁ θκολογικώτατος, μτ᾽ τειάχοντα δύο ἔτη. λέγουσι γὸ ὅτι Μ᾿ τὸν 2ανατν ἐ ἐχεί- 
γῶν ὕλιζήσθρτι αὐτῶ ̓ περσινέροο ὑ τοία. δ)αγίέλια,ἵ ἵνα ἰδὴ αὐ ἡ χρίνη,εὶ ἀληϑας 
σεευεγφάφησθμ. ὁδὲ ἰδὼν ζωτα καὶ τῆς λδνλείας χει υὐαβα ποδεξαμδνος, ὅσα . ἐκεῖνοι 
χΡέλφηου, αὑτὸς λὐεπλύρωσιν ὅσα σεεωτό ως εἶπον, αὐηὸς ἐπλατίωεν ἐν ἃ οἰκείῳ 
δὐαγελίῳ, δ] χαὶ ϑοῖδ ϑφολογίας ἤρξατο. ἔπει ὶ γὃ οἱ ἘΝ ΓςΥχ ἐβιφηεϑησὸρ τῆς αὐϑ3 αἸω-- 
γῶν αἰσιαρξεως 5 Θεοῦ λδορυ, αὐτὸς ἐδεολόγησε τὐδὶ ζύτης, ἵνα μὴ νομιαλείη ὁ ὃ ̓  » Θεοῦ 
λθνος ψιλὸς Αὔθρωπος ἰῇ): ᾿Ουτέσι δίχα λεότητος. Ματϑα)ος Ὑ» κὐδὶ τὴς χὶ σαίρκαι 

μόνης αὐσαῤξεως τῷ Χριςοῦ Δἰϑλέγεται. πυοϑς »ὃ ζις ἙΘραΐοες ἔ ἔγφαφεν, οἷς δ αρὶ 
ζω τὸ μαϑεῖν, ὃ ὅτί Ὥσπὸ Α(ρφιαὶμ καὶ Χ Δαβιο ὀγδυνηη ὁ ὁ Χριςίς. ὀβαταώετω γορὸ ἐξ Ε- 
Θραϊων πιφεύσοις ὅτὸρ πιληροφορηνη ὦ ὅτ| στὸ Δαζὶσ) ὕφῖν ὁ ὁ Χριρός. δλλὰ λέγ μοι, δτί 

Ούκ ἤρκει εἷς ϑ)ατζελιςφῆς , ἄκουε τοῖν ων ὅτι ἤρκει αϑὼ ΚΝ ἵα ΝΑῚ μΑϑλλὸν ἡ ἀληλφα οὶ 
"Οδη τέ ὑ ἐς σεευεγωρή)ησὸμ »ραψαι. ὃ τὸρ γὸ ἴδ ̓ς ζουτοὺς του" τέοσωρας μὴ ἡ ε δ Ὁ 
ᾷς, μιν συϊκαϑισυμίᾳρ ἀιηήλϑις, ὡλὰ ὀῤον δλαχοδύνίς, Εἶπτε γράψουᾷς «δὶ μ᾽ 

αὐτῶν, ὡς -ρ ἀφ᾽ ἑνὸς σόμας, οὐκ οὐ αι μοῖσαις Ὁ Τ τὸ δ) α[γελίου δγφανγαὴ εἴποις ὡς 
ὧν πγϑύμφτος αἱ γίῳ ἐλαληῷ; τὶ μή μοι λέγε, ὁ] οὐχ ὁμωφωνοῦσιν οὦ πικύ. ἴδε ὃ ον» 

ἄσιν οὐχ ὁμοφωνοῦδιν. εἰ ἄρα ὁ κδὰ εἶ: εἰστεν, ὅτι ἐγδμυνήϑη Χοιρὸς, ὁ δὲν, ἢ ὁ , ὅτι ὀἀῤέφη,ὀ δὲ, 

δαιοὔ; μὴ “μοι. ῳ »ὺ Ὅς ἀὐαϊκοιοτέροις ὦ χυφιωτέρφις ὁμοφωνοῦσιν. εἰ ὥοίνεεω οὖν τοῖς 

κωφιωτέρφις ἡ ἰ διϊουέφϑησθρ δ᾿ πον ἐαῦ οὖν εὶς ἐλαλχίροις δοκῶσι διαχχα Ἤν. δὲ αὖ - 
τὸ γὸ ζῦτο μμῶλλον αὐληϑαύουσιν, ὦ ὅτι μῆκχτ Ὁ πόρτα ὠμοφώνη(αν. ἐγαμίοϑησαν δ αὐ, δτὶ 
συϊκαϑίζαντες ϑιγήλφις χὰ) ὁ συμξαλβ,σώμϑροι, ἔγραψου. νεὦῶ ὃ ὃ αρέλφψο ἐπε γαΐυ 

ἐκεῖνος: ̓  ὃ δἰ Οὐτ δυχοῦσιν ἔ ἔν ἄσι διαγχαι φν.χαὶ ζαῦτα ΜῈ οὕτως. 

ΤΟΥ͂ Κατὰ μαΑΎ Θαῖον ΒΥΑΥΓΣ ΕΛΊΟΥ τὰ ΚΕΦΑΛΑΙ, Α. 

αὐ Περὶ δα μαγων. χοῦ “ἶὰ ῥ᾽ «ὐραζολών. με αἴοὶ Κὰ τυφλῶν καὶ λρλῶν, 
β' «ἕξι ἢ τ αὐαιρεϑί γτῶν παι δίων. κέ πριτωανγου κὶ κα Η' ρώδου. μζ΄ «δορὶ ἃ ξηρανϑέσης συκῆς. 
γ φέρης Τ᾽ ὡαΐγης ὁκήρυξε βασι- χ- «ἰρὶ ΦᾺ πέντ ῤζων καὶ δὰ δύο μη “ραν ἐαβωτησαύτων ὃ ἃ Κύρκον 

λείαν οὐρανῶν, ἰχϑύων. ἀῤχιερέων καὶ πρεαβυτέρων. 
“΄ αἰεὶ ὃ διδασκαλίας Ὁ Χοιοοδ. χζ΄ αὶ ξὼ ϑιεελαΐλτη περιπείτου. μθ΄ ἴοι δὼ δυο ᾧ ὧν αϑοκ(ολή. 
. αὐδο Ἂ ὡἀκασμσμῶν, κη΄ «ἰῷ ᾧ πόδαθάσιως τῇ τῆς λῆς γ αδοὶ ἢ ἀμπελώνος. 
.ἰ «οὶ βλεωορ, ν Ὁ ΘεοΦ, να “αἶοι ΔΓ κεκλημέμων εἰς δ γάμον. 
ζ΄ «ὩῈ ἑκατονταρχου: κϑ'- «δὶ ᾧ Χαναναίας. γ΄ «πῇ ἐφρωτησαντων δια ἢ κἢν ᾿ 
" «οὶ ἃ πεγϑεραῖ δέξου, λ΄ πρὶ ̓ ϑεραπευϑέντων ὃ ὄχλων. (Ων. : 

᾿ θ΄ αδοὶ ἰαϑέντων υπὸ ποικίλων γο- λα «ααὐρὶ ἡἢΡ ἑ]ὰ Ἄρτων. νΥ “ῆρι ΔΖ Σα δόουκαων. 
᾿ς σῶον, λΟ' αὶ ὁ ζύμοις “ὯΡ φαρισαίων. γὴ «πὶ ἐσδωτησεινίος νομικοῦ. 

 Τ" Ἔμη ἢ δχιτρεπομδρου ἀκο- λγ σοὶ “ἦ ἐν Καιορέᾳ ἐἀρωτήσιως. νς αὐἰρι ἃ τὸ Κοίου ἐφξρωτίσεως. 
“:- λουϑήν, λό “Ὅς ἃ μιαταμορφωώσεως δ᾽ χὺ χῦ. γς “αἰὶξ ἴαλανισμιοι »καμματέων 
ια' «δορὶ ἡ ὀχητπημιήσεως γ᾽ οἴκτων. λέ πα 5 σιλίωιαζοιόμου, ᾿ φαρισαι ων. 
ιβ'΄ «ἴδα Ὁ δύο δαιμονιζομδμων. Ἀφ ααὖοὶ Ὁ αἰτοιωτων τὰ  δδραχια. νζ΄ «ἴι ἃ σιωτελείας. 
γ᾽. αἱεὶ ἥ Ὁ αὐδαλυδικού. . λζ΄ πρὶ ἌΡ λεγόντων, σι «μαίζων. γη πρὶ ἡμέρας καὶ ὥρας. 
,' αϑοὶ τ) Ματϑαίο. λη΄ αὐοὶ Ὑ ἑχατὸν προδάτων αθθα- νθ΄ κ«ἰρὶ δᾷβ δίκα παρθένων. 
“΄ «δὶ ἃ ϑυγαΐξοε δ υῤμσιωαγώχου. ζαλή, ξ΄ .«βὶλ ταλανΐᾳ καξόγτων. 
ἫΝ «ἴοι ἃ αἱμοῤῥούσης. λθ΄ «μοὶ ζ ὀφείλοντος μύρια σα λανῦι ξα΄ «ἰθὶ ἃ ἐλάσεως τῷ Ὁ Χοιροᾷ, 
εἶ αἰδὶ ΔῈ δύο τυφλών. . μ΄ αδϑὸῪ ΤᾺ ἐρωτασαντων, εἰ ἔξεςιν ξ΄ «λές ἀἰφψασες ἢ Ὦ Κύφκον μύρῳ, 
"“. αἰεὶ δ δαιμιονιξομδῥου κωφοί,. υὐπολὺ στ τίοὐ γιυαῖκα. ες ἔγ πρὶ παρα. 
ιθ΄ αϑοὶ τῆς Ἐ ὑὐπορόλων δηαταγῖς.. μα’ αἴρι Ἢ ἐαβωτήσανδες πλουσίου ξη΄ αδὲΊ ὅ' μυεικού δείπνου. 
κ΄ αὖοὶ τ γπορκλένων «δ Υ ΩΝ σὸν Ἰηράυ. ξε «δὶ ὲ αῇρᾳ δύσεως Δ ΓΟ. 
κα πολ ξ ξηραλζ ἔχοντες τί λίνα. μιβ' αδεὶ 7.) μεεϑουμόμων ἐργατῶν. ξς' «οὶ δλνέσεως τῷ Τίζου. 
κ΄ αἰεὶ ἡ δαμμονιζομᾶμν ὦ ὑῷ Ἂ αἰεὶ “ἀρ ων Ζεβεδαίου, ξξ «δὶ ἃ ἢ τὸ Γούδᾳ μαιταμελείας. 

Ξ κωφοῦ. ᾿ αἶρὶ Δ δὺο τυφλῶν. βξ «Ἐἰ τῆς αἰτήσιως ο συὐμαῖς 
κΥ «ὐξὶ δὲῥαἰπωύτων φἠμεῖον. ὕ δὶ ὃγν καὶ ὃ πώλου. ἜΚυρίου. 

᾿ 

δ 

ον 

νιν Ν 
τ ΤΥ 1ἄκεα- 

᾿ ἴανι “κ 3 ἐγχώ- 

γῆστι [οἷς 

-ς 

ΤΟ Κατα ἽΜΜΑΎΘΆΑΪΟΝ ΑΥΤῸΝ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ., 

ΙολΘ’ οϑυέσεως ΪΗ Σ ΟΥ̓ χον- .Α, Δλικ.γ.Ὲ 

τού, ἡοδ Δαβὶο, ἡοδ Αβρααμ. "4-- 

βεαάμ ἐγλύνησε τὸν ἰσααΐκ. ἰ συακ 

7 δὲ ἐγέννησε ὃν ἰακώθ. ἑἀκωζ δὲ ἐ ἐγέν- Το Χο, 

ἡ γησξ τὸν ἰουδαν "ἡ (ᾧἦσ. ἀδολφοις ἀμφ. Ὅτ 

ἫΝ ἰούδας δὲ ἐγέννησε ᾧ Φαρές καὶ τὸν 
ἘΣ Ξ Ξὴ ἦν Ζαρ ἐκ ἃ Θάμδρ. φαῤέρ ἢ ὀγέννησε πν 

ὃν ἐν ἐσρώμ. ἔσρωμ. δὲ ἐγβύνησε 1 Αεαβ. Αρξομ δὲ ὀγψύνησε 

Τ Α ὑμιναδα. Αμιναδαβ δὲ ἐ ἐγόινησε τὸν Νααασων. Νααασών. 

: Ἴτ ὃν Σάλμῶν. Σαλμων δὲ ἐγλύνησε “ὃν Βοῤζὸκ τῇ τῆς 

χα. Βόοξὸ ἐγήυνησε ἂν Ω(λσὶ ἐκ ἢ δ ώ3.. ΘΟ σ)5 ἐϑυ- τὸ». 

γησξ δίκαι “ἥεοσαι δὲ ἐγβύνησε δ Δα()οἹ τὸν βασιλέα. ̓ Δὼς τὰ 

δ) 15 ὁ Ο βασιλεῖς ἐγφύνησε “ὃν ̓Σολομώνζα ἐκ ἐφ Οὐρίϑ. Σο- - βγασιβα 

λό μων ἢ ἐγέννησε ηὸν ῥοβοαμ. ῥοβοάμ δὲ ἐγέννησε ᾧ Α- α.Παρ.γ.Β 

ὁ Γεγιχβ. ἃ. 

ᾧ χει ὰ 

νὲ 

εξ 

Ψ» 

δέ 

, βια. Αξιωὴ ὀγόννησε ὃν Ασι. Ἄσα: 3  ἐγϑυ ηδὲ δ ωσαφάν. ΝῊ 

Ϊ ὡσαφάτς τ  ἐδβύνησε ὃ Σὶ ὠρφέμ. ἰωραμ ὃ  ὀρβόνησε ὁ 7 "Οζίν. ᾿ 

ν: ̓ ὀγγρνησε “ὃν [ωάϑαμι. ἰωάϑαμ, 3  ἐγβύνησε ἂν Α- 9 

χα ἐγθυνησε ̓  ὁ ἐζοιίαν.Εζοιίας 5 5 ἔγθυνησε ὧν Μα-- το. 

"" “Μαναανηρ᾿ ἢ  ἐγβύνησε "ὃν Αιλων." Αμων; ἢ ἐγέννησε ὗν κι Μή 

οἰ ὡσίαν. Ἰωσίας 5 ἐ ἐγέννησε, "ὃν δεχόνίαι ὦζις ἀδελῷοις αὐ-- κ- πι}.γ.1 
διΒασ,χγ.Ἡ 

ὅς, ΘΖὶ ἢ μετοικεσίας Βαξυλώνος. μ} ὃ δἰ μετοικεσίαν ἤεαν υὐἴη α 
βιπαρ.λς, Β 

“ἐλ ὲ ἱ εχονίας ἐγέννησε ᾧ Σαλαιϑιήλ. Σαλαϑιὴλ δὲ “' 

ἐγβύνησε ἡ Ὁ Ζοροβάξελ. Ζοροξαξελ δὲ λάννησε 5 Σ Ἀβιούδ. »» 

Αἰβιεσὶ δ ἐγέννησε Ἂν Ἑλιακείμ. Ἑλιακεὶμ ̓   ἐγθύνησε ὧν Α-. 

᾿ζώρξΑζωρ δὲ ἐδθύνησε ὸν Σαδώκ ΟΣ Σαδῶν ὃ ἐγέννησε ἂν Α-- οὶ 

χείω. ̓Αχεῖμ 3 ἐγέννησε τὸν λιθαῖ.
 ̓Ελιεσὶ δὲ ἐγβώνησε ὃν Ἐ-- τς 

8.1. 
- 

εἰ... 

οππκ λεα ᾿ 

ἈΕΗΞΞΕ ΝΣ ΒΑΚΘΌΡ ΣΡ ΕΟ ΉΝΠ Εν 



᾿ 
Ε: 
᾿ 

β 

λ . 

5 ἜΤΙ ΕΒ 
᾿ 

β 

β 
β 

δ ἢ ἢ Λυκία. . 

τ ἐν, δὴ αι Αὖ 

ϑ ᾿ ΝΥ ἐφάνη μα »λέγων, ,ἰωσηφ ἀὸ ὅος Δαβιαῖ, 

πὰ ΕὝΎΑΤΓ. 
Ἢ ̓ λεάξαρ. ἐλεάζαρϑ 5 ἐγέ εὐδίαν ' ἐΜδϑέν. Μαΐϑαν δὲ εὐ γήσε 

δὰ Τιερὶ τῶν μοίγών. ον ὥρός, ὦ ΝΑ, ἀπ τ ταλσν 

ἿΣ κὸν ακως. ακω δὲ ἐ ἐχόννησε τὸν ἰωσηῷ τὸ “τὸν δὼ ρα Μαεα- τὴν 
; ας, οξῆς ἐγβυνήϑη ΙΗ ΣΟΥ͂Σ, ὁ Σ λεγθ μϑυδς: Χραςος.. Πῶ- 
Οὔ σοα οι αἱ δβνεαὶ Στὸ ἀξλιθοῚ έως Δαξὶσ], “Πρεαὶ δεκᾶ-- 

Ἴξωσαρερὶ Ἰχτο: Δαβισ ἕως ὁ μετοικεσίας Βαξυλώνι γὸς ορβοιαὶ 
δεχαπέοσαρες " Ὁ δ Στὸ ἊΣ μετοικεσίας Βα(υλῶνος ἕ έἐως «' Φ Χρα- 

ἮΣ Ε γἥνεαὶ δεχαπέασαρές. τοῦ δὲ ἴησοΐ ἡ ΧΕιρου ἡ. ϑύνησις 

; οὕτως. μυ. Μωσηυϑείσν ) Ὡ ψυῦδι ἀμ Μαφίας, Τῷ. ἴω- 

ἀρὰ, πεῦτο δὲ ἀυξ 

νι πα . ἩῈ γι Ἂν, ὧν 

λαξεν Μαφκᾶμ δ᾽: γαυαϊκα σου. Τὸ ΣΌΣ 
δα τ α Πνδματὸς ὅδην ἁγίου. πξῷ δὲ ἡ ὑόν, καὶ κἀλέσφς τὸ ὄνομα 
πρίξι5 ἀφ ἰησνιύ. αὐτὸς Ρ σισέ δ λαὸν αὐ. “ Σποῆ! ἀμδρπῶν αὐ-- 
᾿ γῶν. ΤΌ ΤΟ δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα. ι πληρώϑῃ τὸ ῥιϑὲν χἰτοὺ 5 5 Κυῤάς, 
Ηπὰν ζ Ὁ 

» πξῷ ὁ ὅον, (ἰκαλεσοισί τὸ 

οὐ χα. » μἱιωωόμῆρῳν, με. ἡμῆδὲ ω Θεὸς. “Διεγερϑεὶς δὲ ὁ Ο Ἰωσήφ τὸ 
ἐν ἦν ὕπν, ἐποίησεν ὡς ς πεοσέαξοω αἰυπῷ ὁ ὸ ἀήέελος Κυδάου, καὶ 

. χα παρέλοξε ὃ { γαμαίκαι. αὐτοό- [ ὄχ ἐγίνώσκεν ̓αὐτίαυ, Ὁ ἕως 

Ἂς: φίλο, Κυράε κατ ὄγαρ ̓ 

μὴ φϑξηνθῆς ρας 
ὧν. αὐτῇ ἢ ϑυνηϑεν, ὁ ὥκ. 

πε διαὶ ὦ Ὑτ Δα δι ἢ δου ἡ  πουρϑένος ἐ γαφρι ἡ ἕξ4, ἡ Ὁ 
ομια ἀφ Ὁ Ἐμμανεῆλ ὃ ἀξ μεϑερ- 

-.. ., 

"Ὡσαῖν, β. 

Σ καλέσας. 4. 

ξεῖν ᾿ ̓  ἔγω, Ά. 

ἐν οὗ ἔτεκε τὸν ἦον αὐτῆς τὸν ππερντοζοκον, καὶ ἐκάλεσε, τὸ ὄνομα ᾿ 
ἐμ ΤΗΣ ΟΥ̓́Ν. 

Π Ἄνα βΑι β Ἢ “ΔΝ ἰουδουννθίντς οὐ Βυθλεὸμ ἀνων τε ἀν ήμέ- 

βαι Ἡρώδου σε δ δασιλέων, ἰδοὺ! μάσοι Στὸ δυπολῶν σῶρε- 
χ' οὐ οντο εἰς Ἱεροσόλυμα; ,λέροντες, Ποὲ ὄξιν ὁ ὁ τεχθεῖς ξασιλέις 
Ἢ Ἰουδαίων; ἀδομδυ ἣν» ἀμ κα τὸν ἀφεξαι οὐ τῇ ἀυατολῇ, οἦλ- Ἵ 

ΠΣ 

ε 

ζ 

ΕῚ ϑομδυ ̓πσεϑσκιλυηστει εἰσπύ. ̓ Ακούσας δὲ Ηρώδες ὁ 0 ξασιλειὼ ἐ- ̓ 
᾿- πρρν ̓ καὶ πᾶσα ἰφροσύλυμα με ἄμζῃ,. καὶ σἰμαγαγων 2: 
'παύτας τι; ; δἰρχαερεϊρ ἡ )ξαμματεῖς, Ἂ λαοῦ, ἐπυθανες: παρ 

ς. αὐτῶν ποῦ ὁ Χο ρῦβ γγυνα ται οἱ ὃ (Ὁ εἰπον. ἀκ, Εν Βηθλεέμ Φ. 
ΤῊΝ 6.» 

ἰωζ 2 ἰουδαιας. ὅτων. λέγραπβαι δια ̓πυθοφήτου, Καὶ σὺ 'Βηθλε 

᾿ “μι γ Ὑ͵ δα, »Ξδαμῶς θαχύρη εἰ {1} ̓ Ἰρρήγεμοειι ἴούσα. ὀκ δ 

Ι Τερουσαλήμε. 

γι δ. 

ἃ “Βηθλεὲμ ὃ. 
ν᾽ 4 ΝΣ 

ἐγδαιας, μη ἑ. 

λαχέφη, β." 

Δ ͵.Ν ὌΝ ᾿ ἜᾺ τ ᾿δθρον" δ. -'ποηδιον. ὑὰ Μαράας γῆς γυηΐρος εἰ αἰὐζ᾽ τ χα πεσόντερ “τσ ἜΝ ΠΥ ΥΝ ἐινινμ αν θιεκυτουττὰ οι ξς υξολνον 

χασι. 

2 ποχλεῖνα!. ς 

4 καΐω. Ι͂, 

ΝΥΝ 
{χῦὺ Κυσαν, 

δάϊερεμίν λέ- 
γος. βί ἡ 

να ΕΑ ᾿ 
4 ἡ ϑεέλησε. Α͂- 

"Ἱ 

οἷς αὐτῆς͵ δστὸ διετοις, κὶ ̓κατωτέρω᾽ κ΄; 

' Γ εοὶ Ὁ αλαιρεϑέτωϊ σε δίων. Ὁ 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. π - - 

γῶρ  ὀἰξελόύσεται ἡγρύμδυος, ὁρξῖες ποιμαν τὸν λαόν μαι τὸν αὐ 

Ἵ ἱσεαήλ. Τότε Ηρω δὺς λάϑρα καλέσεις ζις μάγοις, ἠκρίξω- ΠῚ 
σᾷ πορ αὐτῶν “ὃν φόνον 78 ὦ Φαινομδύου ἀςέρος. Χρὴ πέμψας Βϑ8. 
αὐτοῖς εἰς Βηθλείμ,, εἰπε , Πορευϑέντες, ἀκριβῶς ὀξέασατε". 

πὐϑὰ αὶ παιδίου" ἐπαν δὲ ἄρητε, ἀπαήείλατε τε βμᾶι; ὅππως καγω, 
ἤϑων ποϑϑσκιιρήσω υπό. ὯΝ δ ἀκούσοιντές “ 5 βασιλέως͵ ἐπορώ 4" 
ϑνοῦ, ἴα! ἰδοὺ ὁ 0 ἀςηρὺ ὃν εἶδὸν ἐν τῇ Δυατολῇ, φεϑην αὐΐοις, 
ἕως ἤϑων ἐ ἐςη ἐπανω ὃ [ὦ τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ ὧν ἀξέρᾳ, ἐ- τὸ 
χάρησαιν χαραν ̓μεγάλίαυ σφόδρα: Ὁ ὴ ἤἰϑόντες εἰ εἰς πίω οἱ οἰκίαν, "- 

χοδοσεκύνηοϑ Ὁ ἀυτ, κι »Ἶ0 ἀυοίξ αντες Οζι ϑησευροις ἀν »ἀϑόϑση 

γείκαν ὠυπὸ δῶρο, Δξυσον, Γο λίβανον. καὶ σμύρναν. Καὶ νι. 
ἀριματιθενδέξ. ΧΩ ὄναρ μή ᾿ Δναχουμλψαι τσϑϑς Ηρωσύευ, δὲ 

ἄλλης  ὁδο ἀνεχώρησεν εἰ εἰς πίε γωῖραν αὐτῶν. Αναγχωρησεο- 5 
ὼ δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἀτϊελὸς Κυράε Φαίνεται τὰς ὀναρ τ ἴω ΓΤ 

σηΦ, λέγων, Ἐγερϑεὶς “ϑάλαξε τὸ τ παιδίον χα [πίω μητέροι 

ἀφ, Καὶ Φεῦγε εἰς Αἴγυηῆον. καὶ ἴϑϑι ἐκές ἕως αὐ ἐπω σοί. 

μέλλά » Ηρωσης ζυτῶ Ὁ πορδίον, π᾿ ἡπολέσαρα αὐτό. ο δὲ 4. 

ἐγερϑεὶς ταρέλαξε τὸ τὸ παιδίον καὶ τίω ῥητερᾳ ΓΝ νυκτὸς, Ἂ 
ἀνεχώρησεν εἰς ΑἸγυτῆον. ἊΜ ὦ ἐκεῖ ἕως τῆς τελυτῆς Ηρα πις. 

δου" ἵνα πληρω8η τὸ ῥηϑεν. χσὺ 5 5 Κυράίε διὰ Ὁ  ἀγεοφήτου ἐς 

7 γπε; Ἕξ Αἰγυτῆου ἐ ὑκώλέσα δ ὑὸν μου. Τότε Ηρωδεος ἰδὼν μα δ: 
Ὠσμὲια Α 

ὅτι ἐνεπαίχθη υὑποὺ μάγων, ἐϑυμώϑν λίαν, Ὁ Ἀπορείλας 
ἀνέιλε ποταις οδυπαϊδας ΩΣ ςΨ εἰμ Ὄ ν πᾶσι Ὅς ἁ ἁρά 

ΟΥ ν ἀβόνον δγήκρίς, 
ες βὼσς δρὰξ μάγων. Τότε ἐπληρῶϑη Τὸ δ νον χαυὸ ὃ Ἱερεμίου Δι; 

τ πσεοφήτου, λέργονζος, Φωνη ΟΨ βαμα Σ ἠκούοϑίο » ϑρίκυος κ ἫΝ εἀϑηερέελα. Ρ 

χλαυθμϑς κὶ Ὁ ὀδυρμος πολιᾷ, βαχηλ κλαλουστε ἌΣ τέχνα αὐ. « 

τ “Ὁ ἐκ ἤϑελε ̓ φδδαιουϑέιαι } ὁτὲ εἰσί. Τελόυτήσουος, δὲ “19. 

5 Ήρωδοὺ, ἰδὸυ ἀήελος Κυράᾳ καὶ ὄναρ Φαίνεται τῷ ἰωσηφ. 

οΨ Αἰγύπῆῳ,; λέγων," “ Ἐγερϑεὶς Φραλαξε ΝΙΝ παιδίον ἴα. ἱ τίω τ. 

μητέρ ὠδ, ῶ πορόσου εἰ εἰς γίω. ἴσξανλ. τεθνήκασι 25 οἱ ἱζ- ̓  
τοιστες τίου ψυχίω ῷ 75 ποιδίου . Οδὲ ἐγερϑεῖς. παρέλαιξε τὸ 1ο τι" 

παιδιᾷ Ὁ ἡ τίω μητέρα αὐτῷ, ἀἢ ἡλϑὲν εἰς εγίω ἱσοῥκήλ. οἰκου. ὡς' 

ἈΠ 

Υ. 



ΞΣ 
Ἐπ 

β 
: ἢ 

ΠΡ μὲ ΤΣ 

β 

ἑ 

λῖαρια.Α 

Ἀσκ.}γ.Ὰ 

Ἡσαΐν με.Δ. 
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Ησαΐν μ.Α 
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Λαῤγτοα 

Μαρια.Α 
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λύκγ.8 

ἐς Ἡρῶτος Ιωαννης ἐκήρυξε βασιλείαν ὑραγῶν. 

ΠΕΣ. ὔοὔὃὔὖὔὖνὩ 
στὰς δὲξ ΩΣ ̓ Αρχέλαος βασιλᾶᾳ οὶ ἢ ἴκδαιας ἄνῃ Ἡρώδου 

ΤΩ ἣ, παϊρὸς ἄμ, ἐφοβήϑυν ἐκεὶ ὠπελϑεῖν. ἀρμαπϑεὶς δὲ κα-ὶ 

: ὄναρ, αὐεχαύρησεν εἰς ᾳ μέρη τὴς Γαλιλαία: ΚΩ); [ ἤϑων καϊῳ- 

 χησεν εἰς πόλιν λερομδυίω Ναζαρὲτ, ὅπω ὅπως πληρώϑ᾽ τὸ βη- 

», ϑένδια Τγ ̓ποθοῷητῶν, ὅπ Ναζωραῖος κ᾿ ἤϑήσεται. 

᾽ωξ 

᾿ ἝΝ δὲ τὰῖς ἡμέραις ὠκείνακς “δα γέτοαι [ωαίνης Ο.  βα- 

ἥηιςης κηρύασων. ὧν τῇ ἐρήμω τῆς ἴουσδ! » λέγων, Μετανο- 

Εἶτα. ἠϊγενε γωρῚ ἡ βασιλζά Ἣμ οὐρανῶν. ̓ζυέγαρ ὅν ὁ ῥιϑὲς 

ἸΣΕΕΗΤΟ ΣΕ ΤῊ ὁ “παρα κκκηακος κ ππκτβιτννν δι νδ'τν γὴν Ἀν ατακιδνορν"ππτι. πκορεᾧ πακτν γε -δ- αν -“-γΆ...α-.. ἀππινονι κυ δον κου εὐπκασυκποκκλονσκου 

οἱ ΕἸδηκᾶσοῦτε ἜΤ ὁδὸν Κυξέν, θείας ποιεῖτε Τὰ ΣΑΣ 

» ὅ ΕΣ “Αὐτὸς δὲ ὁ ὃ ἰωαήνης εἰ εἴλα “ὃ ἔνδυμα αὐτῷ δυτὸ τεκχῶν 

ἐσμήλου κοὶ [ζωνίω ϑερματίνίαυ τϑλτίω ὁ ὀσφιυὼ αὐτοῦ. ἡ ὃ 
Ὁϑφὴ ἀ εἰὐλν ἰεὼ ̓αἰκρίδες͵ κ μδγια; ἄξιον. "ΤοΣ ὀξεπορδμεϊο χοὸς 

Β αὐτὸν ἱεροσόλυμα καὶ ἡ πᾶσα ἡ ἵνδαια καὶ πάσα ἡ  αἰδίχωρος 
ΤῸ β: Ἰορδαϑου,ὺ κὴ βαηλϊζονό ὧν τ Ὁ ἰορδανη" 25. εἰς 5 ὀξομο- 
λορρύμδυοι τας ἁμδρπας αὐτῶν. ἰδὼν δὲ ἀρμν; ὅν Φαξα- 

σαίων Ἂ Σαδδουκαί ων ἐρχομδυοις, ὁ) ὶ τὸ  βάπδισμα αὐτῷ, 
εἶπεν αὐτοῖς, Τονήματα ἐ ἐγιδνῶν, ἧς ὑπεδξωνυ ὑμὰν φυγεῖν 

Στὸ τῆς 

τανοίας' Ὁ μη ᾿ δὸξξητε λέγη Ψ ̓ ἑαυΐζοις, Πατέρα ἔ χομδ ὧν Α- 
βεααμ. «λέγω δρὺ ὑμῶν ὅτι δα αῦ) ὁ ὃ Θεὸς" κι λίϑων Ουτων 

τ ἐγέιραι τέκνα τῷ Αβραάμ. Ηδ 3 καὶ ὠξήη τῦϑθς πίω ῥέ ρί- 
Γ ζαν: Ὕ δένδρων κεῖται. πον οἱ δένδρον μὴ “ποιοῦ καρπὸν κᾳ-- 

λὸν ,ὠροκοήθεται Ὁ εἰ Εἰς πὺρ βώλλεταμ ἔγω ̓μδὺ ̓βάπίζω ὑμας 

ὃς. ἰχυρότερος ᾿ς Ψ ὕδατι εἰς μετανοιαν" ὃ ὃ ὀπίσω ε{δ: ἐρλθ 

' μ »ὄξὴν. οὗ ωκ εἰμ [ἱκανὸς αὶ ὑποδύματα βαρείσαι, αὐὴηὸς 

ὑμαξο Σραήίο: ὧ πνεύματι ἁγίῳ" κ᾿ πυρά. ' τὸ τῆϑονὲν. τὴ ἢ γῇ 
ὐάμφ᾽ Ὁ διαχαϑοιραφ τίω ὁ ὥλωνα αὐ ΤῈ, 0  σἄυαξει ὃ ν᾿ σῖτον 
αὐδ ἐς ́  Συτοϑήκην", “τὸ Ἀ ρον κατακαιυσέ πυρὰ ἀσβέρω: 

Τοπ ̓αὐῥαγήνεται ὁ τς ἀρ. Γαλιλαίας οὶ δὶ ορδαψίω 
ΧΩ ἰωαννέωω, τοῦ βατλιεϑίεῦαι τ ἰιφ᾽ ὁ δὲ ἰωαύνης δεε 

Δ κῶλυεν αὐτὸν, λέγων, ἔγω χρείαν ἔχω τσο ) σοῦ βαπῆιεϑέεῦαι, 
Ω ου ̓ἔράφι χυδὸς Με: Αποκριϑὲς δὲ ὁ [ησοῖς εἰ Εἰγτε τϑϑς αὐτὸν, 

ν᾿ 

“ὧς 

ΒΒ τ; 

ον τσὺ Ἡσαΐου ν 9 ππεοφήτου, λέρονος, Φώ νηβοώνς ὧν τὴ ἐρή-- ᾿ 
πόποι τκέτ κκττασν κεν κτέκκατανννντπανχ δοκτννικκτνκε κα 

ἡ. 

! ; 
δύσης ὀργηο; 7170: } σεῶτε οιΐω καρποις αἴξίριρ᾽ ἦμε- 

ὅν τὼ ἄρτι. πὸ πρέπον δξὶν ἡ ἡμῖν πληρῶσοι πὰ ατίν δκαιο- 

« - 
εποτὶ κω. οἣ.ἐ 

- κ- 
-ϑών., Ιοδς 

Ν α,γ. σ᾽ ἂςςς 

ζ.. 

δ αδὺ.ς. 

Ν φηθ, 

᾿ ὑἰαὐξ᾽ς ς,".8. 

τ ἐκ ξέραγοῦ, 

β. 

᾿ ᾿ 
᾿Ξαραγων, β. 

ἢ Περὶ τῆς ΠΡ ας τῷ Κοὶξοί, : 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ς 

: σίοζιυ. Τότε ἀφήησιν αὐτὸν Ὃ δε βιϊεὶ 0 ἴηι: ανέβ» ἄς 
ϑὺς διπὸ ᾧ ὑσδδίος. ὦ ἰδοὺ ανεώχθησαν ἰυπὼ οἱ οὐρανοὶ, Ἂ εἰσδᾷ 
τὸ πνέυμα Ζ' Ἔ Θεοδ καταξ αἶνον ἢ ὥσει αὐξιρεραὶ, Ὁ ὴ ἐρχό υἶννον 
ἐπ᾽ αὐτὸν. χα "ἰδοὺ Φωνη ὡκῇᾷ θρανῶν, λέγουσα, Οὗτος δξν 
ὃ ἡός μου ἢ ἀγαπήτος, ον ῷ ὁ δὐδόκησει- ΝΝ 
ὝΤότε ὁ ἰνσοϊὀνήχθη εἰ εἰς τίου ἔρημον ιυὺ 5 πνεύματος, πει- 

᾿ εαϑίωώαιρι χἷτοῦ α' ἢ διαβόλῳ. κα νησεύσας ἡμέρας τεοσοιρρίχον- 
εκ "ἡ γύχτας τεαστερφέκονζα,, ὕρερον ἐπείνασς. καὶ πσϑϑσελϑων 
. Αἰὐπ ὁ 9 πειροίζων εἰ εἴπεν, Εἰ ος εἰ Ὁ Θερῴ, εἰπε ἵνα. οἱ λίϑοι. οὗτοι Ἐν λυ δες τίν εῆσιν υπο πον. 
ἀρτοι ; γένω). Ὁ Χποκριϑεὶς ὦπε, γόγρασβαι,) Οὐκ ἐγ: ἀρτῶ 
μόνω ζίσεται Δῤϑρθοπος. ΔΛ ᾿ παντὶ ῥημαῖε ὁριπορόυο- 
μὗμῳ δια σθματος Ε Θεού. Τότε παρφιλαμξανᾷ αὐζὸν ὁ διάβο “ 
λος εἰς Τὶ αγίαν πόλιν καὶ ἱςησιν αὐτὸν Ὁ)}] τὸ πβερύγιον τοῦ 
ἱεροδ. κὶ «70 λέγ αυπὸ, Εἰ ἦος εἰ Ὁ τ Θρρί,, ̓άλὲ σεαυτὸν κατῶ. γέ- 
γραηῆαι! γα, “ὅπ αἰγέλοις αὐτῷ οντελ δΐται. «φὡΣ (οὐ, καὶ 
οἾλι χφρῶν ἀ ἀροῦσι σε, μήποτε «ρεφοκόλψης χυϑὸς λίϑον τὸν πὸ 

Κεφ. ,7..ἃ 
Οπέπρ.α Δ 

χολια, Β 

οἢ Μαρα.Β 

ες 

δ Ὁ 

δὰ (ου. Ἔφη οἰμπτὸ ὁ ἱγίους, πάλιν γέχραπβαι, Οὐκ ὠκπειροίσφς « 
Κύδιον ἃ ὃν Θεόν σου. Πάλιν τϑραλομς αὐ αὐτὰν ̓  ) διάξολος 
εἰς ὄρος ὑψυλὸν; λίαν, Ω. ᾿ δείινεσιν αἰπῷ παίσας. ταὶ βασιλεί-- 
ας Τῷ κόσμε 7) [πίω δυξαν αὐτῶν » αὶ λέγη ἀυπὸ - Ταῦτα 
'πανία σοι δώσω, ἐ ἐαν πεσων πρεϑσκιιήσης μι. Τότε λίγφώτῷ 
ὃ ἴησοις, Ὑπαγεὶ σωτανα. γέλραπῆαι ἐν, Κύρμον τὸν Θεὺν σου. 

᾿ τρεϑσκιυυήσήρ, ὮΣ, [ ἀυπὸ μόνῳ λοίδδσᾳς. Τότε ἀφήησιν αὐ-- : 
τὸν Ο ὁ διάβολος. ὦ ἰδοὺ ἀτίελοι χαθοσηλϑον, ὁ διωκόνοιυ ἀυπὸ. 
᾿Ακούσας ἢ 5 0 Τηρις ὃ ὑχυ ἰωαύνης πουρεδδ.ϑη, ἀνιγώρησεν εἰς Ὁ 
" αἀλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν πίω Ναζαρέτ, ὅϑων κατώκησεν 
εἰς Καπξναουμαψίω ̓ὥἰραϑαιλαοίαν, οὐόροις Ζαβελων κα Ὁ 
Νεφϑαλάμ, ἥ ἰγὰ πληρωϑὴ τὸ  βηϑεν δια Ἡσοΐς ᾧ 5 πσεοφήτου 
λέ γον, ΓῚ Ζαβέλων καὶ ε 7} Ἰ Νεφϑαλεῖμι, ὁδὸν ϑι λοίατης, 
πέραν “ 5 ἰορδαύε, Γαλιλαία τω ἐθνών. ὁ λαὸς ὁ καϑήμῆρος ᾿ 
(Ψ σκότει Εἰ δὲ Φῶς μέγα, ᾧ Ὅς κα καϑημήμοις ὁ - χῶροι καὶ σκιᾷ 

-»Σ 

.« Δ 

ϑανώζου τως ανέτειλεν αὐτοῖς. ᾿Απὸ τῦτε ἠρξαῦ ὁ Ο ἴπσοις Ἀττι 
ρύοσειν, καὶ λέγάν, Μετανοεῖτε. ἤξγεκο γ»ὴ βασιλεία 7ὴμ οὐ οὐ-- 
ρανῶν.᾿ Περαπατων 5 ὁ ἰησοὶς ζῶ τίω ϑαλαατουήης Γαλι- 

4.11. 

τις ἢ ᾿Ν ἃ 

ἈΒΉ. σῇ, Α 

Αδφνυῦςς Τ', 

ΖΔ 

Μαρια. "Ὁ" 

Ἀδη.σ}." 

Ἡσαΐς δ. Α 

Μαρια.Β 

Ἄυκιτα 

..-----.-.-.-. . . 

Ϊ 



Μαρ.γ.κ 

᾿ ἀσκ.ς 

ῳν 

ἡσαΐν ξα. Α 

ψό λζ, 

Δεκ.Υ 

ἡσαΐου ξε.Β 

τὰ μι: 

' 

α.Ἰεζ.}.Ὁ 

Αὐντ Γ 

, 

αὐεῤ.η. 
ΝΣ 

λυ (7. Ἡ ἦ 

ἀν, 

.“«-.-- 

ἐ 

᾿ ὅη αὐθὶ ἢ Π’ Θεὸν ὄψο 

ό τω ΕΥ̓ΑΓΓ. 

λαίας εἶδε δυο ἀδυλφοιὴ Σίμωνα Σ᾿ χελομῆοον Πέζον, καὶ 

Ανδρίαν ὃν ἀδελφὸν αὐξ, βάλλοντας ἀμφίξλησρον εἰ εἰς Ὁ 

ϑι λα οσουν( ἴσαν: γαρ  ἁλιδρ) καὶ ΟἹ λέγᾳ αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, 

καὶ ποιήσω ὑμας ̓ἁλιεὶς δὐϑρώπων. (δ 3 ἣ ̓ὐϑέως ἀφέντες 

δίκτυα, ἠκολεϑησαιν ἀπ. Καὰ ἱ χσϑοοξὰς ἐκεῖϑεν, εἶδὲν ἄλλοις 

δύο ἀδελφοις, Ἰάκωξ ον “ὸν 1Ὁ δ Ζεξεδαε “Ὁ δ᾿ ἑωαδνίευ ἢ, ἀδελ. 

ὃν αὐτῷ, ὃν τῷ πλοίῳ μῳ τ" Ζεβεδαίου ἣ- παΐθς αὐτῶν, κα- 

Ἰαρηίονταρζα δίκτυα, αὐ: καὶ ἐκά λέσεν αὐτοις. ᾧ 5  ὐϑέως 

Και "δύ ὃ ὁλίευ τίω Γαλιλαίαν ὁ ἴηξοις, διδεέσκων ἐν τάϊς 

συα,γώγαις αὐτῶν, ὸ κηρύσσων θα πέλιον Φ βασιλέας, 

"ὦ ϑεραπεύων πᾶσαν νοίον καὶ πᾶσαν μαλακέανὲν τῷ λαῶ. 

᾿ ὠπηλϑεν ἡ ἀκοὴ αὐ εἰς ὅλίω πίω Συξίαν, Ω παϑοσήνεϊ 

κὰν αὐτῷ παύτας τοις κακὼς ἔχοντας,  ποικέλαις γό(οις ἃ βα- 

σαϑοις σὰυεχομδύοις, κ Ἂ! ὶ δαιμιονιζρυδυοις, ΚΟᾺ ̓ σελίωυια ζο- 

μδνοις, καὶ Ὁ παρϑιλυτικοιῷ, καὶ εγδα πεῦσεν, ἀὐτοιξ. "ὁ 

ϑησαν οὐυπὼ ὃ ὄχλοι. πολλοὶ δστὸ ̓  Γαλιλαίας "ὁ Δεκαπόλεως 

καὶ ᾿ Γεροσολύμων κα Ὁ ἴεδαιας, καὶ πέραν Ἢ Ὁ ἴορδανε. ἰδὼν 3 ν ὃ 

πὶιρὄχλοις, Δὐέβη εἰς τὸ ὄρος. καὶ ΠαΝΑ οὐ δίων αὐ 7 ΟΘΘσηλ 

ϑον ὐπὸ ᾧ μαϑιται αὐτῷ ΤΕ, ν᾿ δμοίζξας Ὁ σύμα αὐτῷ. ἐδιδα- 

"ἠκολού- 

σκέν αὐζοιὰ, λέγων, Μάκαφμοι οι ̓ πβωχοὶ τῷ πνδϊμαῖι, ὁ ὃτι αὐ-- 

τῶν 'ξν ἡ βασιλεία, τὴ ἐρανῶν. Μακάριοι Φ πενϑοιώτες, 

ὅτι αὐοὶ παιρριονιϑησον,}.᾿ Μακάφμοι Φπεσεις, ὃ ὅπ αὐῷὶ 

κληρονομήσουσι Τ γίω. “ἽΜακάφκοι οἱ πεινῶντες ῷ διψώντες 

4 ̓διχρηοσυνίωυ, ὃπι αὐζι χορῖο ϑἰέσον.. Μακάξκοι ὠβμ. 

γέρ, ὅτι αὐποὶ ἐλεηϑησονται. 'Μακάεκοι οἱ καιϑοιροί τῇ καρδίᾳ, 

(0) ἡ ϑεοῦ κληϑήσοντα!. ἽΜακάφιοι. ᾧ δεδιωγμένοι ὗ ἑνοαν Ἂν 

καιοσεῶ: ης, ὅτι αὐ ἢ: δεν ἡ ἤ ̓  βασιλεία, τ κε βθραγῶν. “Μακάο μοί 

ἐφ ὅταν "ὀνειδίσωσιν ὑμαῖς χαὶ ) διωξωσι, ᾧ ἐἴπωσι παν “πονη-- 

ρὸν ῥημα καϑ' ὑμῶν. ̓ψευδομυοι, ἽΝ ἐμού᾽ χαίρέτε ὦ ἀ- 

γαλλιαῶε, ὅτι ὁ ὁ μόνος ὑμῶν πολι ἂν τοῖς θρανοῖς' ὅτω »»ὲ 

δίωξαν οι οολφητας τι “Ὡδ9 ὑμῶν. Ὑμεῖς ἐξέ τὸ “ἅλας 

τῆς γῆς. ἐὰν δὲ ὃ ὥλᾳς μωραν 85), ἂν ἥν! ἁλιοθίέσεται 5 εἰς ἐ- 

ἀφώντερ. πὸ πργοῖον. Χρ. ῷ παπέρα. αἰδῇ ἠκολούϑησων. ἀυπὶ. τ 

νται. Μακάεμοι 2) εἰρζευοποιοὶ, ὅτι αὐτοὶ 
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δὲν ἰχί ἔτι εἰ μη , Οληϑέιζαι ἔξω, Ἢ ἡ καΐαπαϊειαϑος ὁ ιξαὺ ἢ" αὐ-- 

ϑρφβτων. Ὑμεῖς ἐξε τὸ Φῶς ξ κόσμου. “ ἐδιιύαται πόλις Ἀρυ 

((εῶα! ἐπαϑω ὀρδις κειμένη " ᾿εἐδὲ καίοισι λύχνον, και πϑέασιν 

αὐόν ''ποὺ ἢ μόδιον, Σλλ οὐ τίω λυχνίαν, "ἡ λαάϊμαπει πᾶσι 
Οις ἂν ε οἰκίᾳ. Οὗτω λαμψατω τὸ χι) Φώς ὑμὴμἐμισεοθϑεν 

“- ἀὐϑρώπων, “ὅπως ἴδζωυσιν ὑμῶνζα καλαὶ ἔργα, ̓  ἡ δοξ ἀσωσι 

τὸν πατέρϑι. ὑμῆθτον ὧν Ος οὐρανοῖς. Μη νομάσητε δι ηλ- 

ΚΡ καΐαλυσαι τὸν νόμον, ἤ ἸΟιῤ πυϑοφήταρ" “ὐ). ἤλϑον καΐζαλυ- | 

στ. λα "πληρῶσαι. ἀμίω ἮΝ λέγω ὑμῖν, ἕως αὐ πουρέλιϑη 

ὁ ἐρανὸς 17}, ἰῶτα ἕν, ἡ μία κεραία, αὶ μη πουρέλϑη δστὸ τὰ 

νόμου, ἕως αὐ παν Ὁ ύνταρ Ὃς ἐαν οιιὦ λύση μίαν ́ ὦντος- 
λῶν τούτων ἐλοιχίσων, ῷ διδαζη ὅτω Ὁοις λὐϑρώποις, ἐλαῖ- 

“{π|: κληθήσεται, ον Ἴ ἢ βασιλέίᾳ ΠῆΙ οὐρανῶν ὃς σῇ. αὐ ποιή-- 

σῇ 0 Ὁ δισοίξη, αὐ τ μέγας τρνιϑήσεται ἐν τῇ ἢ βασιλείᾳ Φ' οὐροί-- 

νων. λέγῶ κι ὑμὰν ὅτι ἔα μὴ ̓αὐἰϑκοπεύση ἡ ἡ δικαιοσύνη ὑμὴν 

πλεῖον Τὴ γραμμαπέων  φαρασαίων, οὐ μη εἰσέλιϑητε εἰς 

Υ βασιλείαν Π Ἐρανῶν. ὑκούσοιτε ὅτι ἐῤῥέϑυντοῖς ϑεχαήοις, 

Οὐ Φονεύσές: ὃς αὐ Φονάϑση, ἔνοχος ΤΟΥ τὴ κρίση. ἔγω δὲ 

λέγω ὑμῖν, δή τας Ο ὁ ὀρηζόμδρος τῷ πὸ ἀδελφῷ ὁ αὐτοῦ εἰκη, ἐγ 
᾿ χοὸς ἔραν Τῇ ἡ κρίσῳ. ὃς σῇ αὐ ὧπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτά ῥακα, ἔνοχος 

ἔςο! τῷ Ὁ σἰυεδρίῳ ὃς σὶ αὖ εἰπη ἡμωρί, ἔνοχος ἔςομ εἰς πίω γέ-- 

ἐνγαν ὅ πυρός. ἔα» οὖ πσεϑσφέρης Τὸ δῶρόν σου οἾλὶ τὸ τὸ ὙΠ: 
ξήρκον, κα Χαὶ Ἐ μνησδης ὅτι ὃ ἀδελφός σου ἐχά τ καῖ σοῦ, ἀ- 

Φες ὡριᾷ τὸ ὁ δῶρόν σου ἐμισθϑθϑεν ΤΝ πἰ θεσιαςηξίου, Ὁ ὕπαγε, 

τοϑϑτον ̓ διαλλαγηδν Τῶυ Ὁ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἤϑων τϑδ9ο-- 

Φέρε Ἂ δῶρον σου. ἴω δὐνοῶν τῷ Ὁ αὐηιδίκω σου ζα,χὺ ἕως ὅ ὃ-- 
τοῦ εἰ ὧν τῇ ἢ ὁδῶω μεν αὐδῶ, μηπόϊε σε αὔρα δερὁ αὐτί δίκος τῷ 

κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε εὔῥαδῷ τῷ ὑπηρέτι, Καὶ εἰς Φυλακην 

᾿βληϑησῃ ιἀμίω λέγω σοὶ, ὃ μή 1 ὀξόλϑης ὀρκεμοεν ἕως αὖ ὄστο-- 

δὼς “ὃν ἔρατον κοδραν τίου. Ηκούσοιτε ὅτι ἐῤῥέϑην τοῖς ΠΣ 

τ χαιοις, Οὐ μαιχεύσές. ἔγω δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πεῖς Ο ὁ φλίπων 
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Σπόληται ἡ ἕν δὴ μδιῶν σου, ἡ μη ὅλον τὸ σῶμά σου βλη 8 εἰς 
γέωναν. Καὶ εἰ ἡ ᾿ δεξια σου χεὶρ σκανδαλίζει σῇ οἴκκονψον αὐ-- 

γίω, καὶ βάλε ΤᾺ ὁ σοῦ" ̓συμ φέρ γα σοὶ ἵνα; ὑὐπόληται ὁ ἕν τὴμ: 

μδηῶν σου. Ὁ μη ὅλον τὸ σώ μαί σου Ἵβληϑὴ εἰς γέενναν. Εῤ- 

ῥέϑν δὲ Ἄ ὃς αὐ ̓»τολύση Ὁ γαϑαῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτὴ ὄστο- 

ςεέσιον. ἔγω δὲ ̓λέγῳ ὑμὰν ὅπ ὃς αὐ Συτολύση πίω )άυαρια 

αὐτοῦ, πουρεκτὸς λό λοὺ πορνείας, ποιᾷ αὐτέου" μοιχάσϑαι" καὶ 
ὃς ἐαν ΣΧ τολελυμλοίω γαμήση ἐμοιχάται. "Παλιν᾿ ἠκούσω τ ὅ- 

τί ὀῤῥέϑνν ὅις Ὄρχαίοις, Οὐκ ὀιορκήσῴς, ἡποδωσᾳς. δὲ τῷ κὸν 

δίῳ ὧν δρκοιῴσου. .ἔγω: ο λέγω ὑμὰν μυὴ ὀμόσαι ὅλως, μή: 

ἐν τῶ Ὁ οὐρανῷ, ὃ 0ΤΙ ϑέόνος ὅδ: ΕΠ 5 Θεούτμηητεὶ ον. τῇ ἡ γῆ, ὅτι αἰ οπο-- 

δεὸν ὅξι 5 7 ποδῶν αὐτε μηΐ᾽ εἰς Γεροσόλυμα, δι πόλις ὭΣ: 

μεγάλε βασιλέως ΠΩ οΨ ΤῊ ἡ κεφαλῇ ἡ (ου ὁ ὀμόσης, ὅτι Ε ἐδαυα 

σα μίαν τε “λάνκην ἡ η ̓μδγαιναν ποιήσοι. Ἕἕςωϑ 5 ὁ λθϑος 
ὑμὴν, να, να!" οὖ, οὐ: "Ὁ δὲ αἴθ οτὸν ζούτων κι 5 πονηροῦ δξην. 
Ηκούσατε ὅτι ἐῤῥέϑν, ̓Οφϑαλμὸν, αὐτὶ ιὀφϑωλμοί, ῷ ὀδὸν-- 

τὰ αὐτὶ ὀδόντος. ἔγω δὲ λέγω ὑμὶν μὴ ἀλτιςηναι τῷ “4.2 
ἀλλ᾽ δεῖες σε ῥαπισᾷ ὀπὶ Ὁ ᾿δεξιαν σου σιαγόνα, φρόψον ὠσί 

Ὁ ὃ τίω ἀλλίενν καὶ Ὁ), τῷ ̓ϑέλονζέ σοι κριϑέιραι αὶ τὸν ὝΠΟ, ΤΟΝ 
λαξειν αἰφες αὐτῇ καὶ τὸ τὸ ἱμάπον' Ὁ ὸ ὅρῖες δι ἀτζαρεύσ μίλι- " 

ον ἕν ὕπαγε μεῖ αὐτῷ δύο. “Τῷ αἰτοιίτι σε δὶ δου" κὶ "Ἂ ὄν ϑέ- 

λοντὰ ἰὼ σοδ δανεισοιας μη ᾿ ἀποςρα φῆς. Ηκεέσα δ. ὅτι ἐῤῥέϑν, 
᾿Αγαήσς τὸν πλησίον σου, ἡ μ

ισήσας Ὑ ἐχθρὸν (υ; ἔχω χε. 
᾽Ὶ 

γω ὑμῖν, ̓ἀγαπᾶτε τὖν ἐχθροις ὑμὴν, δὐλογεῖτε τοις χαΐαρω- 

μδροιξὺ ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε 'τὖν μισοιῶτας ὑμας, παεοσεύ- 

᾿ χέῶε ὑπ τ ἐ ἐπ ρέα ζόντων ὑ ὑμας καὶ διωκόντων ὑμας ὅ- 

πῶς ρηθε ἡοὶ ἡβπαζος ὑμδμ Ὁ “ον οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐ-- 
τοδα ατέλλ δ πονηροις Καὶ  ἀγαϑοιῤ ὁ βρέχά ὦ] δικαίοις 

ὼ ἀδίκοις. ̓ἐαν "» ἀγαπήσηϊεχὸν ἃ εἰγαπώντας ὑμαξ, ζίνα ΜῈΝ ἼΩ 

᾿ ὅν ὑχίε; οὐχὲ Ὁ ᾧ τελῶναι δαῦὶ “ποιοῖσί; Σ ἐαν ἀασείση- 

εὃε τοις ̓ἀδελφοιᾷ ὑμμ μόνον, τί τ τϑλατον ποιεῖτε; οὐχί αἱ 

Φ τελῶναι οὕτω ποίοιυσιν ; ᾿ἔσαε οἷν ὑμεῖς τέλῴρι, ὡς ὁ 

πατὴρ ὑμὴμ" ὁςν Ὅς οὐρανὸς τέλειός 11. Προσέχετε πίω πὰ 
᾿βοιμοσυνίω ὑμδμ μη μη πρίειν ἐμιχγθϑεϑεν Σ ̓αὐθρωπων, τϑὸς 
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Ὁ ϑεαϑέωσαι αὐοις εἰ δὲ μήγε, μιδϑοὸν: ὅκ, ἔχετε αὖρα τῷ τῷ πατϑὰ 

ὑ ὐμ τῷ ὁ ἐν Ὅις ἐρανδίς. ὦ παν ουἱν ποιῆς βιυμοσύνίευ, μὴ σοιλ 
πίσης ἐμσεϑϑεν σου, ὡςπῷ ῷ ̓ ὑπσοκριται ποιοῦσιν ἂν ταῖς 
σἰζθα γωγαις ὡς ο᾿ ταῖς ῥύμαις, ὅπως δαξ α οδτῦσιν ὑπὸ  λύ- 

ϑοθόπων. .ἀμίω λέγω ὑμῶν, ἀπέχοισι "ὃν μμιοϑον αὐτῶν. Σοῦ 

δὲ ποιοιίυτος θοημοσυνίω, μη γνώτω ἡ ἀφιςεροέ σου τί ποιέὶ ἡ 
δεξιαί (υ: ὃ ὁπ ξνὴ σοὺ ἡ ἐλφιμοσύνη ὧν πῷ κρυτῆς "Ὁ ὁ 07 πατήρ 

σου ὃ βλέπων ὧν τῷ Ρ κρυηϊῴ, αὐτο Σστοδασᾳ (μι ἐν τῷ Φανε- 
ρῴ. Καὶ ὅταν τϑοσεύχη, οὐχ ἔσῃ ὡςηῷ Φ χἑξουκριταὶ, δπὶ. 

Φιλουσιν οΨ ταῖς σἰώμα γώγαις Ὁ οΨ ταῖς γωνίας τὴν “πλαπιῶν 

ἑρῶοτες “ααϑϑσευχεοὶς, ὅπως αὐ φανῶσι τοῖς αὐϑρθόποις' ἀμίω 
λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχοισι Υ μιαϑὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ ὅταν πεοσεύ- 

ΧΡ εἴσελθε εἰς Ὁ Ὁμιᾶδν σου: ᾿ Καὶ κλείσοις πίω ϑύφαιν σου, 
πσϑϑσευξαι τῷ “τῷ σΖΤΕΑΚ ̓ (υ τῷ τυ Ψ Τῷ Ὁ κρυπῆᾳ! καὶ ὁ πατήρ σου ὁ 

βλέπων ἐν τῷ Ὁ κρυπηῆῳ, Ὁ δε σὲ σοι! ΟΨ "πω Ὁ φανερῷ. Προσευ 

χόλδωοι δὲ μιὴ βωβολογήστε, ὡς ῷ Θ ἐθνικοί. δοχοισι Ν 

ὅπιὲν τὴ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσεικουοϑίεσονται.. μὴ οι ὁμοιῶ- 

ϑητε αὐτοῖς" οἶδὲ γδό Ο παῖϊηρ ὑμὴμὦ ὧν λβείαν ὑχέε, “69 Σ σοί ὑ- 

μας αἡτῆσοι αὐτὸν. οὕτως οαν Ὁ πσϑϑσεύχεοε ὑμεῖς" Πα 

{μῶν ὁὰν ζρις ἐρανοὶς͵ ἀγα εϑίύτω “ὁ ὀνομάσου. [ϑετω ἡ ἡ βασι 
͵ : Ι! λα] ! ε » » λ λων 

λεία (ου.ρηϑήτω τὸ ϑελημώ σου, εἰς ἐν οὐρανῷ, καὶ ὦ2| τὴς 
Ὁ» λυ ε λ 2 [ λ ς« Ὁ ἰ 

ἀγϑῖς τὸν ἄρτον ἡμὴ τον οἰιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. ῷ ἀφες ἡ-- 

μὲν ῷ ὀφειλημαΐα ἡμῦμ, ὡς Ὁ ἡμεῖς ἀφίομδῳ ΩΣ ὀφφλέταις 

ἡμὴ. καὶ Ὁ μὴ  εἰσενέξκοης ἡ ἡμας εἰς πειροφίσμον, δλε ῥ ῥύσοι ἡμας 

ὌΧ Ὁ πονηρέ. ὅπ δῦ “εν ἡ βασιλφα,ὶ ἡ ῃ δαύαμις, ὩΣ ̓ δὸ-- 

ξα, εἰς (ὅν αἰῶνας. ἀμίω. αν » ἀφῆτεζος αὐθρθύποις 

ᾧ αϑδραπηϊωμαΐα αὐτῶν, ἀφήσᾷ Ὁ ὑμινὸ πατὴρ ὑμημὸ οὐροὶ 

νίος" ἐαν δὲ μ᾽ ΠΕ; αὐϑρωποις ἵᾳ τα Ἰωμαΐᾳ αὐῃ, 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμδμἀφήσα ὐραπθωμαΐ ὑμὴν. τω δὲ 

νηςευή]ε, μεν γίνξαϑε ὡς Θὺ ὑποκριταὶ [ σκυϑεθ»ποί, ἀφανίζοισι 
ΥΣ ἀὐϑόσωπα αὐτῶν, ὑπῶς Φανῶσι Ὅις αὐϑούποις γησεύον- 

Ἴςς. ἀμίω λέγω ὑμῶν ὅτι ἀπέχοισι τὸν μεόον. αὐτῶν. Σὺ δὲνη- 

σεύν ̓ἄλεψαι σου τίω κεφαλίω, ὦ τὸ Ὥ «φεῤσωπὸν (ου νίψαι, 

ὅπως μὴ Φανης᾿ Όις αὐΘοθόποις γησεύων, δ ϑλατῷ πατοά συ 

Κεφι..Β 

Εἰχκλησιαςῖ 

κοί χη. 
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Δ Φῆς, Ωὼὺ σίομα Τὰ ἐνδύματος: ἔμβλεψα 

18 ΕὙΑΓΙΓ. 

τῷ ὧν τῷ Ὁ κρυπῆῷ᾽ κα ἡ ὁ πατήρ (ρυ ὁ βλέπων ὧν τῷ Ὁ κρυγηῳ, Σστο- 

᾿ δωσέ σοι" ἐν τ Ὁ φανερῷ. Μη } ϑησοιυ κξέτε ὑμῶν ϑυσαυροις ἐ- 

πὶ τῆς γῆς, ὅπου σῆς (2) ̓ βρῶσις ἀφανίζᾳ, κ μ᾽ ὅπου κλέηῆαι σδιὲο-- 

ρύατοισι Ὁ ὃ κλέσβοισι: ϑήσαυρίζετε ἢ 3 ὑμῶν ϑησαυροις Ψ οὐρανῷ, 

ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρώσις ἀφανίζ,, Ὁ ὅπου κλέηῆαι οὐ διορύσ- 

(οισιν οὐδὲ κλέπηϊοισιν ὃ ὅπου γαρόξην ὁ ὁ ϑυσαυρὸς ὑμλμ, ἐκεῖ ἐξα 

᾿ Ἶ καρδία ὑμὴμ." 6) λύχνος Ὦ» σωματὸς ὄξιν ὁ Ο ὁ ὀφϑαλιμός' 

ἐαν οι : ὀφϑαλμός Ὅροι ἁπλοῖς ἡ, ἡ ὅλον τ ω σῶμασ σου Φαῦῆεινον 

ἔςου᾽ ἐουν δὲ ὁ ὀφϑαλμὸς σου πονηρός" ἡ, ὅλον “ὃ σώμα ̓(ου ὠς 

Ἴεινον ἐςομ. οἱ οὐ Ω φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἄξ, "Ὁ σκότος πόσον; 

᾿οὐδεὶς ̓δαύαται δυσι κυφίοις δουλόυειν «ἡ δ τὸν ἕνα, μισήσφ, 

καὶ ἣὸν ἕτερον ἀγα πήσᾳ' ἣ ἑνὸς αὐϑεξεται,"ἡ “' “ ἑτέρου καΐαφρο- 

νήσῴ. ου ̓διω αν αϑὲ ϑεῳ δουλόυειν ὃ μαμμώωνᾷ. δια τοῦτο λέγω 

ὑμν, μη μεδαάμνατε τὴ ) ψυχὴ ὑμῆμτ Φαγη καὶ τ πίντε, μμ-- 

δὲ τῷ σώματι ὑμλνῶι ἐνδυσηϑε. οὐχὶ ἥ ἱψυχΡ πλέον 11 τς : 

οὐρᾶνοδ, ὃ ὅτι οὐ απείροισίν, οὐδὲ ϑεράζοισιν, οὐδὲ τι ἊΣ εἰς 

Σποϑήκας, (ὁ πατήρ ἊΠ. οὐρανιος ἐφ αὐὰ . οὐχ ὑμεὶς 

μάλλον. δια ζρέρετε αὐτῶν; ζις δὲ ἐξ ὑμγμμερεμνῶν δέύαται 

πσϑϑϑεῖναι ὧι τίω ἡλικίαν αὐήξ πηχαυ ἕνα; ὦ δι ὠνδυ- 

ματος μεξαμνατε: κατα μαϑετεΐα ( κρίνα δῷ Ὁ ἀγροῦ, πῶς αὐ- 

Ζαὐφ' οὐ κοπιῷ, οὐδὲ νηϑ 4: λέγω δ ὑμῖν ὅτι ἐδὲ Σολομῶν ἐν πα.-- 

σῊ Τῇ ἢ δοξη αὐτοῦ αἰδιεξάλετο ὡς ἕν Ουτων. εἰ ἢ “ὲν χύρτον Τῷ 

ἀγροῦ σήμερον ὁ ον τὰ καὶ αὐδμον εἰς κλίζανον βαλλέμδρον ὁ Ο 

Θεὸς οὕτως ἀμφφιθνισιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμας, ὀλιρόπιφοις 

Ὁ) δὲν μεραμνήσητε λέφονγες, τὶ :φαγωμδρ, ἢ τι πιωμᾶν, ἢ ἦτι 

ζ 

αξαξαλω, ιἱεϑα; παντα » ταῦ τα ζ ἐθνη οὐ λιπε; σἱδὲ .» 

ὃ πατὴρ ὑμὴ ὁ οὐραϑίος ὅτι λϑηζετεζούτων ἃ ὡπαϑτων. ἢ δι 

τσθώτον τ βασιλείαν Τῷ τῷ ϑεού καὶ πίω δικουοσίδυευ αὐ 

Ω" 

Τε εἰς Ὁ ᾿ πέεινα 

Πμφ 

ταῦτα παϑτα παεοξεϑησεται ὑμιν. μὴ διΐν μεθαμνσντεοὶς εἰς 

αὐφλον' ἢ ̓ » αὐθαον μεραμνησφζα ὁ ἑαυτῆς. Ἔρχοτον τῇ γήμέ- 

ρα ἡ κακία αὖτις: Μη κρίνετε, ἵνα, μλκριϑητε.ἢ ον ᾧ ὑπ: κρίς ᾿ ᾿ 

ο μαὰ κρίνετε,  χρι δὴ ᾿Ισεωϑε᾽ Ὡς ὡν ὼ ὁ μέρῳ μέξετ, αὐιμόζννϑή- Ὁ 

σεται ὑμῖν. ζ Ὁ , (λέπεις δ κάρφος πὸὸν τῷ ὀφϑαλμὼ σ ὅ ἀδὲλ " 

ΕΣ ΄φὸ 

Ν ον σχῶσι. 

«.} 
ΟἸΚΕΩΤΗς, α.ἢ 

“μὴ καταῷ 

καζετε, καὶ αὶ 
μὰ καΐᾳ δικα- 

ὥστε. ". 

τϑχόιδμοι, φ᾿ 

γ.,0. 

γι κενὴ, ὧν 
χᾶσι, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. τ κ᾿ 

φοδ (υ, χίοὺ ὃ ἐν τῷ σρὀφϑαλμῶς δοκὸν οὐ κατανοεῖς; ἢ πῶς 
ἐρέϊς τῷ Ὁ ἀδελφῷ ἘΝ Αφες ἐκβάλω Ἂ καρφός Στὸ 1 ὁ-- 

φϑαλμοῦ (φυ“κὶ υ 0 ἰδουὴ ῃ δοκὸς ον τῷ ὀφϑαλμῶ σου; χἐπυκριζα 

ἔκβαλε χσθφοτον ' δοκὸν ὁ ὡκ Τῶ ὀφϑαλμοΐ (υ; καὶ τότε δια;- 

ἐλέ ἐψής ὑκξαλένν ἐὰ κάρφος τῆι ΤΕ ἡ ὀφϑαλμού ἀδελφοῦ 

(υ. Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον Οὐς κυσὶ μηδὲ βάλητε οὖν μδργαοί 

τὰς ὑμδμ μι σσεθθεν τμ' χοίρων. μήποτε καΐαπατίσωσιν αὐ-- 

Οιῤς τι τοῖς ποσὶν αὐτῶν » ὦ ἡ φραφέῆες ῥίξωσινύ ὑμα. ᾿Αἰπεὶ- 

τε: "Ὁ δδϑησεται ὑμῖν" ὥυτῶτε, κα Κη δϑρήσετε' κρούετε, Ὁ αὐοιγήσε: 

ταὶ ὑμιν. πᾶς δ) ὁ ὁ αὐτῶν λαμθαίᾳ, ἢ 0 ̓ ζυτῶν δὑράσκᾳ, χα! 

τῶ κρθοντι αὐοιγήσεται. Ἡ ζοὐξῃν ἐξ ὀμὸ᾽ αὔϑορπος,ὁ ὃν ἐαν 

αἰτησὴ ὃ ἡος αὐτὸ ἄρτον, μηλίϑον δ ιδωσᾳ εἰυπτὸς κὰ "6 ἐαν 

αἰτήσῃ, μηῤφιν ὀ ιδωσᾳ εἰυπὸ εἰ οι ὑμεῖς, πονηροὶ ὀντές, οἴ-- 

δὰτε δόματα ἀγαϑα διδόναι" ἜΣ τέχνοιῖς ὑμῶν, πόσω μάλλον 

ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁῶν τοῖς οὐρανοῖς, δῶσέ ἀγαϑε τοῖς αἰτουσιν αν-- 

τον; Πα ΤΣ ὅσοι αὖ ἐϑέλητε ἵνα; ποιῶσιν ὑμῖν σὶ αὔϑοθοποι, 

οὕτω ᾧ ὑμεῖς ποιέϊ τε αὐτοῖς" ἐδῦ γα ὅν ὁ νόμιος καὶ οἱ χυθ9-- 
φηται.. “Εἰσέλϑετε διὰ τις σενῆς πύλης" ὅτι πλαπίῖα, ̓  πύλη, 
Ὁ δὐρύχωροςὴ ὁδὸς ἡ ἀπαουσοι εἰς πίω ἀπιλφάν, "ἡ πολλοί 
εἰσιν οἱ εἰσερχὸ οὐ δὲ αὐτῆς. ᾽ὅτι Ξενη ἡ πύλη ονγεθλιμμίνν᾽ ἢ 
ὁδὸςἡ ἀπὰ τθυδα εἰς 7 Ὁ ζωϊω, Κη ὀλίζοι εἰσὶν οἱ ἱ δ ἀσκοίῆες αι-- 

πίω. Προσέχετε: Ὁ ἘΣ ψευδοασεφφητων, τινές ἔρχονται 
τϑθς ὑμας ων ἐνδυμασι πυδϑξάτων, ἔσωϑεν δὲ εἰσι, λύ ὦ ἅρ- 

παγές. στο τα καρπῶν αὐτῶν θληγνώσεθοε αὐτοις. μι δ. 

λέγθισιν Στὸ ἀκανϑῶν σαφυλίευ, ἢ ἤλστο τειρόλων σὺ σύκα οὕ- 
τῷ πον ν δένδρον ἀγαϑὸν καρποις καλοιβ ποιφ" ὁ δὲ σαφσθὸν 

δὲν ὄρον καρποιρ πονηροις ποιει - οὐ ) διωϑαται δένδρον ἀγαϑὸν 
καρποῖς πονηροις ποιεῖν. οὐδὲ ̓δένδρον σοιχσθθν καρποις κα-- 

λοις ποιεῖν. παν δένδρον " ποιοι καρπὸν κα καλὸν ὀκικόπήέται, 

Ω εἰ εἰς. τῷ Ε βάλλεται. ἀραγε Στὸ αἷμ καρπῶν αὐτῶν ὀ ιγνώ- 

] σε ἀϊποιΐ. Οὐ ται Ο λέγων "οι, Κύρας Κύρκε, ἀσελεύσες, 

τα εἰς τίω βασιλείαν τὰ οὐρανῶν δ ὁ ὁ ποιῶν τὸ ϑελημα ω 
παθὸς μα δ: «Ψ ὀρανόῖς. . πολλοὶ ἐροῦσί μοι Ψ ἐκαίνη τῇ ἡμές 

δα, Κύρκε Κύεμε, οὐ τῷ σῶ ἕω χαδρεφητεύσοι νϑρ, κὶ 9 τῶ 
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ς Γερὶ το λεωρού, ζ Περὶ ὁ ἑκαζοντάρχου, ᾿ Πεεὶ ἡ πενϑεμῶ Πιόζου; θ Περὶ ἢ' ἰαϑώτων "ὐπὸ ποικίλων γύσωγ. ἵ Πρ ὦ ὄχιδεπουϑύῳ ἐχελθυϑεν: 

5 ΠΕΎΑΓΙ.. δ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ΕΟ ΤῊΝ 
σῷ ὀνόματι πη ὀξεξαλομδρ,κὶ Ὁ1 τῷ σί ὀνομαῖε δαυαμις ΝΣ ͵ οὐρανῶν' οἱ δὲ ἀοὶ τὴς βασιλείας ἐκβληϑησονται εἰς Ὁ σκό- 

Δ πολλάς ἐποιήσουμϑυ; ὦ τῦτε ὁμολογήσω αὐτοῖς, δῖε οὐδέποτε ᾿ ε τοῦ ὀξωτερον: Ὅλκει ἔτι ὃ κλαυθμὸς κα Ὁ ὃ ὁ βρυγμὸς δ δ: ὀδόντων. εὖ 
ἔγνων ὑμᾳς “ὐποχωρειτε α ατ' ἐμοῦ" σὶ ἐἰ ργαζθμδροιἢ ἀνομίαν. " παῦερ. τὰς ΠῚ γεὐκκηνέρχ. ᾿ Καὶ εἶπεν ὁ ἱνσοις τῷ ἑκατοντάρχων 5 Ὑπαλε, ἢ ὡς οί ςευσας 

| “Πᾶς οιεὐ δρῶις ἀκούᾳ μουΐις λθοιρζούτοιρ, ἢ ποιῇ αὐζις," ὁ-- ἔξ ἰὐμοιωϑίοῦ , ΤΩΣ ἢ βνηϑητω σοί. Καὶ ἰαΐϑη Ἶ παῖς ἰυλτς οωΨ ἢ ὥρᾳ ὠκείνῃ. ἊΚ αἱ ἢ- Ι ΠΕ: 

ΩΣ ΠῚ αὐτὸν ̓ δύδρὶ Φρονίμω: : ὁςζις ῳχοδόμησε αἰεὶ οἰκίαν Ὁ ᾿ ᾿ Ἄν ἐξ ϑων ὁ ἰησοίς ες ΕΝ οἰκίαν Πεζϑυ, εἶδε τίω πενϑεραν εἰυδν βε- ΠῚ τ ν β 

αὐτοῦ οὶ πίω πέϊανῷ κατέβη ἡ ἥ βροχνμῶ ἡ. Το οἱ ἱ ποζαμοὶ αὶ Ὁ 1 ἼῈ “ΠῚ , δλημδυίω καὶ πυρέ ἀσουσουν, Ὁ ἡ ὕψατο δ γάρας. αὐτῆς, καὶ «--. 

ΚΘΗ οι αὔεμοι, ᾧ χυροσέπεσον τῇ ἢ οἰκίᾳ ἐ ὠκείνη, Ὁ ἀκ ἔπεσε: κἂν μένον. ᾿ Φῆκεν αὐτίε ὁ πυρετὸς! Ω Ὁ ἡγέρϑυ, "ὴ διηκόν4᾽ αὐτοῖς. ᾿θιίω; ὑς "ἢ β 

7εϑεμδγίωτο γὼ ὀ Ζ; ὃ πέραν. Καὶ ποῦ ὃ ΓᾺΡ Ἢ μουῦοι λόχοις Ε Ἀρ ἣ δ) ϑυομδύης πϑδοσηνείκαιν εἰμπτὼ. ᾿ δαιμονιζομᾶροις, πολοιὴ ἡ ἜΝ Ἶ 

Ουτποις, καὶ μὴ ποιῶν αὐτοιὶ »δμμοιω ϑήσεται αὐδρὶ μωρῷ, ὁδέις - ᾿ ώ ᾿ ὀξέβαλε ᾳᾷ πιθύματα λόγω, "ὦ παντας Ὅις κακῶς ἔχοντας ἐ- " ᾿ 

φκοδδμησε ἢ Ὁ οἰκίαν αὐ 9) τ ἀμμον' Ὁ δ κατέζη ἡ βροχν κ ΝΣ ϑεραύπευσεν' ὁπίως πληρφϑη ΩΣ ῥηϑεν δια σαϊου ἐν 5 πϑοφήῆε, δος 

β ἦλϑον οἱ ἱποϊαμεὶ καὶ Ὄ ἐπν δυοὗ οἱ ἀνέμοι, ῶ πϑϑϑσόκοψαν τῇ τὴ οἰκίᾳ β ; λέροντος, Αὐτὸς τοὶ ἀϑϑενέας ἡμὴν ἤαξε καὶ ταῦ νόσοις ἐξα- Γ ἡκῴ; " ' 
β τ οπκείνη, ἔπεσε᾽ καὶ ἰὴ πῆωσις αὐτῆς μεγαιλη. Καὶ ἔυ ἐτὸ ὅτε Ἢ φτισεν. ἱ δῶν ὃ ὃ ἵμσοιξ πολλοις ὄχλοις τῳδὶ αὐτὸν, ὀκελέυσεν 

ΡΝ: σινετέλέσεν 0 πθις τοις λόγοις Ούτοις͵ ̓ ὀἰξεπλήασοντο οἱ οἱ ὁ λοι ᾿ ᾿ ἀπελϑὴν εἰς “πέ βαν. “Καὶ τρεϑσελϑαν εἷς γθαμματεις εἰ- ΚΗ 

7: τὴ δεαδι χη ἰυΐῷ “.μὐ.ὸ διδάσκων αὐτοῖς ἢ ὡςοἰξοισιανίχων, Εἰ ἧς πεν εἰυπὸ, Διδούίσκαλε, ἀκολουϑήσω (οὐδ ὁἶου ἐαὶ αἰπέρ ἐ ΜᾺ Και’ ' 

ἢ Ὁ “Χχ ὡς οὗ ἡραμμαίεις. Καζχξαϊζι δ αὐτῷ στο δ ὁ ὁροιρ, ε λέγ ἐ Ο [σοίς, Αἱ Σλωώπεκες Φωλέοις ἔλϑισι, Χοὴ ᾿ πε- 

᾿ ον ἢ Ἰκολρύϑηοῦ αὐτῷ ὀχιλοιπολλοίηκὶ Ὄ ἰδοὺ λέφσεος ἤϑων χοθοσεκὺ ᾿ . τεινὰ ἐξ δ᾽ οὐρανοῦ κατασκίωυ σφ" ὁ 0 ὃ ἡος Τὰ δω 8 που οὐχ ἔ-᾿ 

᾿Ν γᾷ οἰυτῷ, λέγων, Κύρκε, ἐαν ϑέλης, δαιυασαι με χαϑαράσαι. | χή πού τί κεφαλίαυ κλίνῃ. ἕτερος δὲ ἥδ μα τῶν ἐκ, β 

ΞΕ υἠὀνθένας ὃ Τ λέῖθοι ἌΡΗΣ ἰεΐρ ὁ Ἰηθις, λέγων, Θέλω,καϑα- "ἃ: ςς οἧπεν αἰυπὸ, Κύξκε Θλίβενον μοι ̓ζοϑῷτον ἀπελϑ ὦ 9ι- ᾿ 

οαώίυτι. Καὶ ἀὐϑέως ἔκαϑορα ἐοϑί ἀμί ἡ Ἵ λέπρα. "ἡ λέγ 4 εἰμπτὸ ὁ ὸ ᾿ ψκιπ τὸν τατέροι λυ: ὧ3 ἴησοις εἰπέν εἰὐττὸ  Ακολρύϑη μοι, κ 

| ἀλήκ λα [ηίοις, ΟΥ̓ μηδέν! εἰ εἴπης" δλαὺ ὕπαγε, “σεαυ; : δεοντῷ ἱ ἱερᾷ, Ρ πν ἄφες ὅις νέχροις  ϑυψα ας ὁ ἑαυτῶν γεκροιέ. 'Και  ἐμιξαντι ἐπ ες 

β προσένείκια τὶ Ὃ δῶρον: ὃ προσέζαξε Μωσης͵ εἰς μιδρ]ύφκον αὐτοῖς. τς β. αἰυπὸ εἰ ὡς Ἂ πλοιον, ἠκολούϑησειν εἰυπτὸ οἱ μαϑυταί ἀφ «ὦ ἰδοὺ "Νὰ 
τὰ ΣᾺ “Εἰσελϑονζε: ἢ 'τῷ Ὁ [η(ο' εἰς Καπξναουμ, “σε οσηλϑεν αἰμπῷ ὁ ς- Ἵ πάντ. - Η΄ σήσμιὸς μέγας ἐγϑο. ἐτὸ ον» ΤῊ ϑαλσίαηι, ὥςτε Ῥ πλοῖον καλὺ- 

καπθγ]αρχος αὐδακαλῶν αὐτὸν, χἡ λέχων, Κύρκε, ὁ παὶς μου δ δμι ᾿ γῆεϑαι ιασὺ ᾿ κυματῶν. αὐτὸς Ὁ  ἐκαίϑευδε. Καὶ πϑεϑόσελϑον- 
᾿ : ξεξληταν ἐν τῇ Τῇ οἰκέᾳ, εὔδαλυζοιὸς, δάνως (ασανιζόμδμος. Κ αἱ ἜΣ . ἧς οἱ μαϑηταῦ ἄν Ὁ ἤγέραν αὐτὸν ,λόροντες, Κύριε σωίον ἡ η-- 

» λέγ αὐτῷ ὁ ἰνριξ, ἐγὼ ἤϑων ϑερριπεύσω αὐτὸν. Και δου: μας, ἀπολλύμεϑαι. Καὶ λέγ4 αὐτοῖς, Τί [δ4λοί ἐξ οὀλιροπιςοι; 

β ϑεὶς Ο ὁ ὑκαπόνζορχος ἔ ἐΦη, Κύρκε, ὅκ εἰμι ἱκανὸς ὕα μου ὑπο: Υ . Τότε ἐγερϑέ ἐπετίμησε Ὅς λὐέμοις Ὁ τῇ τῇ ϑαλαίατη. ἴκαὶ Ι ἐγέ- 

, σεγέω εἰσέλϑης: δλλα μόνον εἰπέ 'λόρον χα ἰαϑήσεται ὁ πᾶς ᾿, ἘΝΕ γΈΤὸ γαλίωη μεγαίλη. οἱ ἢ λύϑρωποι ἐθαυμάσαν, λέροντες, Δ 

β “μου 0 γγδ ἐγω. αὐϑρωπὸς εἰμαιχοο  ὀἰξοισίαν ἔχων ἰω ἐμαυ- Ποταπὸς ὅξιν ἐδ ἕδεξ, ὅτι Ὁ υἱ ὀθέμοι Ὁ ἡ ἡθαλαασα ὑπακουοισίν | 

Β Ὁ φραζιωταρ, κα γ λέγω ζύτω »ποράλϑητι, καὶ ποράνεται "κα Ὁ ἄλλῳ, ̓ ᾿ ι( ὐπὸ: Καὶ ἤϑοντι ἰυπὺ εἰ εἰς ὃ πέραν εἰς Ῥχῶραν Ω γ: Γεργέση-- ε: κα ὃ 

Γ᾿ ἔρχου, Φξ ἐβχέται" Καὶ τῷ Ὁ δούλῳ μου, ποΐῆσον ζοῦτο, κὶ ον ποιή. 4. ΨΦ 1} γῶν, ὑπήντησοιν εἰσπὸ δυο δαμμονιζομῆνοι, ἐκ δὴ μνημείων π᾿ 

κοῦσσις δὲ δὶ η(οις ἐθαύμασε, Ὁ εἶπε Οἱς αχολουϑοῦσιν, Α ἱμίω , ἀξρχόμδοι, χα λέποὶ λίαν, ὥςτε μηὶραψ Ζινὰ  πουρΐ δεν διὰ 

ες λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ὧν τῷ ἴσροηλ τοστεὐτέευ πίςιν εὗρον. «λέγω 3 Ε΄ ἃ ὁδο( ἐκένης, κα! "ἰδοὺ ἡβεραξαν λέγοντες, Τίήμιν ᾧ Οἱ, ἴησο 
ΤᾺΣ: ὑμῖν δ}: πολλοὶ δυτὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἡξοισι,ὴ .ν ἄνακλι- Ἷ : υέ Αἰ γεοδ ἴλϑος ὦδε ὩΕ9 ἡ καιροΐ βασανίσει ἡμα;,Ηνὃ 9 “ἢ 

. ἡ τὼ Αξροιαμ νὰ ἴσοιακ κὶ . Ἰακώξ, ἐ Ψ. τῇ βασλαεῖν , ΝΕ κραν ὠπ' αὐτῶν ἀγέλη λοίρφν πολλῶν βοσκομϑμη. οἱ οἱ 3 δα!-- ᾿ ᾿᾿ 

᾿ - - ὃς ἢ : ᾿ Περὶ ᾧ ὕχιτιμήσιως ὑδώτῳν. ΠΝ πιὰ δύο δα μονιζονδῥων. ΐ β 

᾿ ἘΣ ΐ : ἜΤ ἮΙ 



Μαριβ. Ἂς 

λύκε Δ 

Μαρ, βεῇ 
λυκ.ε 2 

Ἁ | Ε] 

λυκ.ε. 2 

τι εἰς ἐς αι νϑ νιν ἐν τας τη το τ  οσετι θει τολ δα ΟΣ πρρξλάςος τὶ τις το μας τ τ τ οτ αι εντ οι ἐπ ρας ει ς τις μον τ δε θόετος πο ϑεοοα, τὰ δες τοὶ ΠΈΛΑΣ πον ἀμ ΚΣ ἐδ πὲς ἘΠ ἌΡΡΝΕΙ Σ τς ᾿ΣῚ ἀπε ἐρΕ ΟΣ: τ Ἢ ὧν . βως Δ ἥν ΣΟΙ ᾿ ΝΣ 
᾿ Φ. ΄ ᾿ ὲ ! Ξ 

Κιφιβ α 

αὶ ὠσηὲ φ᾿ Γ΄ 

τ αἱ τημό3..Α 

Μαριὰτ 

, “γ᾽ πιῶ φδρνήμς τς Πεοὶ μαϊραζου τ: τιλώνου. 

μονές παρεκάλοιωυ αὐδὸν, “λέοντες, Εἰ ὀκβαλλφρή ἡμαῖ, ὁ ἐπί- 

᾿ ΕΣ εψον ἡ ἡμῖν. ἀπελϑὲν εἰς διά γόλίω τὴν Ἀθίρῳν. Καὶ εἶπεν αὐ-- 
᾿ "μῶ πα γοῦ ὃ ) ὀξελϑόντεν. ἀπηλϑυν ἐς Ὁ τ 7} ἥ χβίδῳν.. " 

᾿ Καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσοι ἡ αἰγέλη ἢ λρίρων κα “ 5 κρημινοά ας τ, 

ϑιίλαατουκ) ἀπέϑεινον ὁ ὡν εις ὕσασιν.οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυσον,᾿ 

Ἰὸ ὠπελϑόντες εἰς, τ πόλιν ̓ἀπητφλαν ταῦτα, κα ἴα ὃ’ ἢ; δαιμονιζο " 
μδύωνυὶ ἰδοὺ "πᾶσα ἡ “πόλις ὀξῆλϑεν εἰ εἰς σίωυαὐτησίν πὸ Ὁ ἴησοό: 

Ε ὴ ἰδόντες αὐτον; «πὐρεκαύλεσοιν ὃ οπῖὼς μεταξη δυτὸ δ δδΐων ες 
θ' ἐν Καὶ ἐμθαρ᾿ εἰς 2 ἤλσιον »διεπτέρᾳσε ὦ ἦλϑεν εἰς Ὁ ἰδίαν. 

πόλιν: Καὶ ἰδού, πῦθϑσίι Ἰλὴν ἀυπὶ ἀφραλυΐοχον οὐχὶ ἀλύης βε ἐν 

Θλημδιύον υἱὲ »»ἡ ἰδὼν ὁ ὁ ἰησοὺς πῖσιν ἐμ τίῳν͵ εἶστε τῷ Ὁ αϑραλυϊρκῷ, 
Θαάρσᾳ τέκνον νἀῤρέωνται σοι αἱ ἱ ἁμδρῖεαι σου.Καὶ ἰδού ενες ὯΝ 
"ραμμαᾶπέων: εἶπον ὡΨ. ἑαυτοῖς, χὰ ᾿βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ ἴη 
σουξ᾽ τας ὀνϑθυμυησᾷς αὐτῶν, εἶπεν, ναῖε υ ὑμεῖς ἐνθυμμεῖκϑε πρνην. 
φᾷ ὧν ταὶς κάρδιαις ὑμδρι 4; γα δεν θὐκοπῴεδον, εἰπει ἀφε, 
ὠνται Ὅροι αἱ ἱ ἧμδρπαι" πεὐπεῦ ἡ ἐγιρα ἢ ἡ αὐἰδαστώτει [5 γα ὃ ΓΝ 
δῆτε ὅτι ὀξοισίαν ἐχὁ ὃ ἁὸς “Ὁ ανϑρώπου δὶ ἦγ» 7:ς ἀφιέναι 

δ λει, ἤότε λύγ4 Ὥ Ὁ κἰράλυϊεκ )Εγέρϑὲς ρὸν (υΐ Ἶ κλίς ἣν 

ὕπαγε εἰς Σ οἷκων σοὺ. Καὶ ἐγερϑὲς ὐπηλϑεν εἰς ἢ σἰκὸν ̓ 

“ ἰδονῖες ὃ σἱ ὁ ὀχλοι ̓ἐδαυμάσεν, Ὁ ὴ ἐδόξασαν ὃ Σ ϑεὸν, ὦ 
Αἰντα ὀξοὶσίαν τοιαύτία Οις λυϑροόποις.. Καὶ πουράγων ὁ ) 
ἴησοις ὡκάϑεν, εἰδᾷὰν λύϑροοπον καϑημῆμον οὶ “ὁτελώνιον, Μάϊ 

. ϑαῖον λέ 9 μῆνον, οὶ λέγ ἐυπὸ, τ Ακολούϑη βίοι. “Καιαϑαταρή ̓- 
κολούνϑησεν οὐυττὺ.᾿ ἡ ἐδλύετο εἰς ὦ ἀὐάκειμδύου ωΨ κι οἰκίᾳ δος 

Β, ἰδοὺ πεν με ον κα ἁμδρτωλοὶ βιϑούϊε;, σίξυανόχιντο πο ἴῃ 
σοδ ᾧ Οἷς ̓ ηϑεημ αὐξ. χοὐφοντερ οἱ οἱ Φαδασαῖοι εἶπον Ὅς μα. 

λος ὑμδιν Οϑίησοι ἀκού ἀρ, δὲ ἐν αὐτοῖς »Οὐλρείαν, Ἵ φισίνοὶ. 
ἰρῴΐοντες ἰαξοό, δ λλ δὲ κακῶς ὑχόήῆϊες. -ποράυϑεήϊες ὃ μαξϑετεῖ! 

ν᾿ ἐρίν, Ἕλέον. ϑέλω, ὦ καὶ θυσίαχ.οὐ: γ᾽» ἤλϑον καυλέσειι δγχάοις, ἡ τὰν 
ΩΝ “ἀμδῥτωλοιξε εἰς μέϊαγοιαν. ΤΟΣ προσέρχον) ἃ ὐπὸ οἱ μα. 
'ϑηταὶ Ἰωαήνου ,λέλρερ, Διατί ἡ ἡμεις χὰ οἱ φαιφασεβοιὶ γηςεῦο-- τ 

4 τ τὸν ἜΥΑΥσ. τ ΤΩ 

κ᾿, 

κε ᾿ - 

ἐὦ Ἰησοῖς. ς, 

ϑυταϊςαὐν, Διατί μα Υ τελωνῶν τ ἀμδρτωλώνἐω ὁ 9 διδασκα Ἶ ᾿ 

ΚΝ, Υ.ῖ, ̓ Ά. 

ἣς 

Ὲ ἊΣ ἘΑΡΟΝΣ 

ΡῈ ἀμφότεροι, 

ΩΣ πᾶσι. 

τ Σρχῶν ἃς 

: φϑϑσιλϑων 
ὁ ἰδιώθοσε- 
χυγᾷ «ς΄ «, ἰο}. 

'ὅς.α.γ. εὐ. 

δήκλοῦϑ, Π. ̓ 

᾿καϊμοῤῥοῦσα, ΄ 

“ωδέχα, ἐτη ἐ- : 
χῦσα ὈΧΟΣ ἐἰ- 

᾿ μμϑεγεία., ΚΝ 

φῦσα. β.. 

τφυ. ἐγ πᾶσι, 

Ν 

»ἐφυξηϑηξ, β. Ν 

᾿βαυτύ. β. ̓  

. ᾿αῦρα. “σὴ. 

ὯΝ 

: καὶ πιγ4. 14. 

εδω: πολλά, οἱ 2 ) μαϑηεαιοὺ οὐ ὃυ νηξεύοισῃ!Κ αἱ ἀπεν αὐζοις ὁ 0 ἵππ Ι " - 

᾿ομ Μὴ διιυανταρο οἱ, ἡγίοι ἔν ξ νυμφῶνος πενϑήν, ἐν ὅσον. σγημενῦ αὐ : τ 

Ὑῦ τ οχν 

᾿ιαβαχρῆμα.,. 
ἡ. 

-- 

ἽΣ 

Ἢ 

ΌΣ Ἢ Πιρὶ δουγώξς Ὁ Ξρχισεευα γώλρυ. ις: Περὶ ᾿ αἡμοῤῥούσης. 

ΚΑ ΤΑΙ, " ΑΤΟΘ.. Ις 

τῶν ὅξιν ὁ 0 νυμφίος : ἢ ἀύσονται ὃ 2 ἡμέραι ὅταν ἀπορϑ' Ω 

αὐτῶν ὁ νυμφίος, Χαμ [ τῦτε γησευσοισιν. Οὐδεὶς ὃ δ ιξαλλά 

θλίδλημα ῥ ῥάχοις ἀγνάφου δι ἱμαπῳ παλαιῷ. αἶρά γα 

“ὃ πλήρωμα ἀμ ΤΣ στὸ Τὰ 5 ἱμαπε,ὶ χεῖρον λίσμα γί ΕΠ: ους: 

δὲ βάλλοισιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοις παλαμοιᾷ΄ εἰ ̓  μήγε, ῥή- 

᾿γγίωται οἱ ἀσκοὶ, Καὶ ὃ οἶνος ὀνχείται, καὶ οἱ ἄσκοι  Ἀσολοιώ- 

ταν" λα βάλλοισιν ὁ σἶνον νέον εἰς ἄσκοις καινοι, Ὁ ̓ἀμφο.- 

τὰ ,σἰδυτηροιίυται : ὝΤαυτα. ἀμφ λαίλθίωτος αὐτοῖς. ἰδοὺ 

ἄρχων ̓ἤϑων τοϑοσεκὺνᾳ ἀπὸ λεγῶν, ὅτ ϑυγαύτηρ, μου ἄρπ 

᾿΄ ἐγελδύτησεν λα ἢιϑὼν ἐπίϑες τίω χεῖροὶ, σου ἐπὶ αὐτίω, ὦ δ᾽ 

Γ 'Μαρ. ΕΓ 

λύκι.Ζ 

Ἢ δι. Και ἐγερϑεὶς ὁ ἴησσι ἡ ἠκολουϑησὲν᾽ ἰστεὺ, νὴ οἱ οἱ ἐουλὶ 

ἐφ΄. αὐ. (Καὶ ἰδὸὺ γαυὴ ̓ αἱμμοῤῥοουσα δωδεχα 6 Τὴ »πυθόσελϑουσοι ᾿ 
κί »150} ᾿ 

ὀπιαϑεν οὐψαδοῚ “5 Ἀραασέου Ἢ ἵμαπου αὐ: ἔλεε σὸς ὡψ ἑαυτῇ, 

᾿ αν μόνον ἄψωμαι Τῷ ἱμαπίου. ἀμ » σωϑήσομιαι. βοῦς. 

᾿ 

ΠΣ ὀϊξελϑόντες διεφήμισεν αὐοὸν ὡῳ ὅλη τὴ " ὀκάνῃ. Αὐ.. 

ὀλιρραφός α ἰδὼν αὐἹ, οἰτῆε, Θαρσέ ϑύγαηῷ, ἡ. πίςσις (ου σέ σέ- Ὁ τ" 

στυχ σᾷ,. Καὶ ἐσώθη ἡ ἍΩΥ Ἰ Στὸ ὁ ὦ ὥρας ἐκείνης. )και ἤϑων ὁ ὁ. 

Ἰηράς ἐ εἰς. Τ᾿ οἰκέαν ἐξ ἄρχοντος, Ὁ ἰδοὼὸν Ους αὐλητὰς Σὸν ὅ- 
- ἄρον ϑυρυξούμδρον, Χέ)4 αὐτοῖς, Αναχωρέτε “ ἐγ. ἀπέϑουνε Ὁ 

ο: κορσιον, δλλα, καβάδι. Καὶ κοΐ] ε) γέλων ας. δι όπ Ὁ ὀξεθλήϑν 

᾿δῸ ὀχλοῖ, ᾿εἰσελιϑῶν ἐμφατησέ Τῆς χήρος αὐτῆς; ῶ ἠγέρϑν δ κοραὶ 

σίον. "Ἢ δ ὀξηλϑεν ἡφήμην αἱὐτη᾿ εἰς ὅλίυ πίω γίώ ἐκένιευ. Καὶ. 

“. πουράφοντι ἐγοεῖϑεν τῷ Ὁ [πού οἠκολούϑηος εἰυπὸ δυσ]οφλοὶ,κρα--. 

τ πμη Ἀ] λέροῆες, Ελέηήσον ἡμᾶς ἦ Δαξίῇ. Ἐλϑύντι 5 ) εἰς ". 

οἰκίαν, φαϑοσηλϑην υτὼ οἱ σι τυφλοὶ, ΤΟΙ ᾿ λέγη αὐτοῖς ὃ ἴησους, Δ 

᾿Γρευεῖῦ ̓Ἰιδεϑαμαι ὭΣ ποίησαι λέλροισιν ἀμπτ, Ναὶ Κύρας. : 

᾿Τοτεἥ ω: ἂμ ὀφϑαλμὴν αὔτων λέγων, Κατὰ πίον ὑμὴν ε 

οβυηϑήτπω ὑ ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησειν αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοί. ως ᾿ 

 (ραμήσουτο αὐτοῖς ὁ ὁ ἰηζοῦς, λέγῶν, Οὐᾷτε μηδεὶς γινωσκέχω- 
Λυκ «ὰ.Ἃ 

ὶ τῶν ὃ  ὀξερχόχδύων, ἰδοὺ ̓χσεοσηνεϊκὰν ἀυπὶ ἀγϑαϑοστον κω- 

ὯΝ 
β. 

ᾧον δαμμονζό γιδιον Ο ὀκξληϑέντος δ τε δαμμονίδυ βάλησεν ὁ δ᾽ 

κωφός. "Ὁ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέροίτες, ὅπ οὐδέποτε ἐᾷα-- 
γη οὕτως ὧν ζω Ὁ ἰσραλ. Οἱ: 3 Φαριστέιοι ὀλέρον; Ἔν τῷ ἀρχον--» 

ΓΙ δα; μονίων τὰ; ἃ ὠ ὦ Καὶ αἰιηνό] 

ἢ τῶω δημοξιᾷ αϑϑα ὠφαῖ, 

ἱ 

“ ὙφΒ 

κα μ). Ὧν 

λυχ. τα .Ὦ 

᾿. Περὶ Ψὦ δυο τυφρβν 

-ν Γ᾿ ΝΝ ἘΣ ε- 
τ ες ἜΣ ᾿ εν δι κα ᾿ ε" : 

: .- . ΕΓ  " ᾿ “ὦ ἴς 

« ᾿ “ ᾿ 

“πττπππ πηπππστποοποσστ--- -ππαπ-πηπηπ-π.-π-Ἔ--Ἕ.-.ὦὁἜὌὔὕ .... ...................ὅ..... .. Ε 

. 

ΠΗ 

“τ ρ 



θ' Περὶ ἣν Ἡὐπθςύλων διαταγῆς. 

16 ΕΥΑ ΓΙ. 

σοὺς τας πόλᾳς πείσοιρ ὼ παρ κώμας, διδάσκων ὧν ταὶς σζωυα- 
γώγαὶς αὐτῶν, χαὶ κηρύσσων Ὁ δας Διον Τις βασιλείας, Ὡ 

ϑεραπεύων πέσουν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ὧν τῷ λας 

Ἰδὼν 3 τοὺς ὄχλοις, ἐασλα[χνί(ϑίο «ρα αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ᾽ὠκλέ 

λυμδιροι᾽κα “ ἐῤῥιμμένοι "ὡσεὶ χσοϑξατα μὴ ἔχοντα. ποιμδρα. Τό- Μαρ.ς.Ἀ 

δι: ζ λέγῃ Οῖς μαϑηταῖς αὐξ', Ο ἡ μὸρ ϑερασμὸς πολι, οἱ 3 ἐργᾶται 

" ὀλίδοι. δεηϑητε οι Τῷ κυσλου Ὁ ϑερασμοῦ ὃ ὅπως ὠκξ ἀλη. 
Μαρ.).8᾽ ἐργάτας εἰς ὸν ϑερασμον αὐήῷ. Καὶ «πϑϑοκαλέσοί μῶμος 

τ Ους δώδεκα μαϑυταρ αὐτοῦ. ἔδωκεν αὐτοῖς Φξοισίαν" σν ὅ-- 

μάτων ἀκαϑοίρτῶων, ὥςτε ὀκξάλλῳ αὐτὰ, καὶ [ϑεροπεύν πα-- 
. ὅταν νόσον κὶ ἢ πᾶσειν μαλαικῥανῇ. Τῶν 5 ὁ δώδεκα, Σσκοςόλων τὰ 

ὀγόματα δι ταῦτα" ρος, Σίμων ὁ Ο λεγόμδωος Πέζος, 0 

Ανδρέας ὁ ὃ ἀδελφὸς ἀιΐν Ἰάκωζος ὁ ὅ 5 Ζεβεδαουρὸ] ἰωαύνης 

Ο ἀδελφός αὐ" κ᾿ Φίλιηπος, Κ Βανρϑολομα)ος" Θωμαΐξ λὴ ἹΜα.. 

ϑαῦγος ὁ χελώνης" ἰαίκωζος ὁ Ο Ὁ 5 Αλφαίου, ἢ Λεβ(εῆος ὁ 0 λλικλο 

ϑεὶς Θωδ'δδη ὃς" Σίμων ὁ ὁ 'Κανανίπηρ,, ἡ Ἰούδας ἱσκαφκώτηςς 
ΤΗΣ ὁ αὔραδους αὐτὸν. "Τούτοις ζὺυς δα ἀπέςηλεν ὃ ὁ Ἰηζους, 

αὔρα είλας ἀὐτοῖς, ̓λέων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μη ̓πέλϑητε, ὲ 
ι ἐεὶς πόλιν Σ 

: πρμ, .γῈ8.. . 

κηρύοσεῖ:, λέχρες, ὅτι ω ἰκοαν ἡὶ (ασιλεία. οὐρανῶν. Αϑενεν-- 

ἐν Θερφιπεύετε, λεχοθοὺς. καϑαράξεε, νεκροὺς ἐγέρστε, δὰι- 

Μαρ μϑνια, ὁκξαζλλετε. δωρεαν ἢαξετι, δῶωρεαν δότε. Μη χἝησηιϑε 
τ ΝΑ  ὔιδύσον, μειδὲ αργυρον; μηδὲ χαλκῶν εἰς τας ̓ ζωναρύμγι μὴ μήπῇ 

21ε! , Ἡὴ βὰν εἰς, ὁδὸν, μηδὲ δὺο λοτῶνας, Δηδὲ ιποοδήματα, μηδὲ δε: 

ὡμδρειτῶν μὴ εἰσέλνϑηδοπορόθειϑεῦ μᾶλλον χσσϑθς, 
πεόξατα ἴα Συτολωλότα οἴκου ἴσραηλ. πορϑυόμϑυοι ὃ ̓ 

ἐξ ο ὼ (δὸν. ἄξιος γ ὁ 0. ἐρίατηκ' δ οφῆς αὐ ἐσιν.. Εἰς ἰωδσ᾽ αὐ πόλιν 

᾿ Β ἠκωμίω εἰσέλιϑνιῆ: οἰξεέζισωξ: τς ὧν αὐδῇ ἡ ἀξιός δ} "καί καῖ, μεί , 

νατε ἕως αὖ Σ ἀἰξέλϑηδ. Εἰσερχόμδιοιὃ ἢ εἰς Υ̓ οἰκίαν, ̓ἀασάσαοϑε 

, ̓ ς ἐν μδρ δὴ οἰκία, ἰξία, ἐἠϑέτῳ᾽ ἦ ἐρίεν ὑμδϑὲπὶ 
""ἐαν ὃ μὴ ἢ ᾽ αἴξία," ἡ εἰρίωη ὑμὴν πθὸς ὑμας δ ιςρᾶ- ̓ 

ΜΝ Καὶ: ὃς ἐαὶ μη ̓ δέξηται ὑμαῖς, μηδὲ ἀκούσῃ ̓Ους λόγοις 
᾿ΡῊΝ ὑμὴν, Φξερχο μῆνοι τῇ τῆς οἰκίας » τῆς πόλεως ἐκείνης, ̓ ὀκῖο- 

νάξαν ὁ "ὃν ἀονορὸν, τὰ ποδῶν ὑμῶν." ἀμίω" λέγω ὑμῖν, ά- 
γεκτότερον ἔρον γ! ἢ Σοδόμων κα γη ομόῤῥων -Ψ ἡμέρᾳ κρίσεως, 

Δ. 

Φ πε ἢ τῇ 

δα. β.. 

ἀδὰ 

᾿ξ πολλοὶ ἤκος Σ 

λϑϑηΐ αὐ. ν, 

5. ἐσκυλμῦμοι, 
α. β.γ..ε 

1 Καγαναῆος, 
β.". 

Ν α.β.ογ.«.ζ, 

ἡθιια 6. 

2- ῥα δοις. α. 
ζ.γ.9γ.εἰζη.9. 
“α β, 

᾿ 5.8. μιοϑοκ᾽ ,δ].. 

ἢ λώλοντες,εἰρή 1 Ι 

᾿ς γῆ τῷ ἐκωπύ- ἢ ὴ 

τω.α.β. 7.5. Ιδι“ Ἶ 

4 εἰσελθέτω. δ 

τ. καὶ ὅῤιι αἱ μὴ 
δξωῇ) ὁ ὑμαῖ ̓ 

τϑ) ἢ ἀκόσωσι. 

ἐπ αὐτῇ. |σἢ. 

Τῷ». ̓ 1ο)- 

4, ς διοβῥας. 

γς.9. 

διὲκ ἃ πὐλέως 
Π 

ἴωυυτις. οἱ. 

᾿χοὸν ἐκ ζαύτην 
ἀκδγω ξασιν ὑ- 

-“ ͵ ΪἼ 

μεζ,φδυγετεεὶς 

πέραν, ν. 
ν καὶ 

τα ὅτως, 

ἐαὺϑ ἐν ἢ Ὅν: 
δωκεσινύμᾶς, 

φώνει εἰς πίω 

ὀίω. ἔμ 
᾿ γπλορώστε. .δ' 

. ιοΒεπζεθς. β 

καλοῦσι. β. 

" ; 
1: ἀποχτισον- 

γῶν. ἐν πίσι. 

“δ ἐρανάς.9. 

δὰ 

πξ ὡς αἱ αἰϑιξεραι: Προσέχετε. δὲ απὸ τω 

ΚΑΤΑ μα. Ὁ 
ἢ τὴ πόλέ ὀκάνῃ. “ἰδοὺ ἐγὼ ἀπορέλλὼ ὑμαῦ ὡς. τοόξατα β 
ν) μέσῳ χύκων. γίνεϑε δὰ ὑ φρόνιμοι ὡς οἱ ὀφές, νὴ ἀκέραμοι 

αὐδρωώπων. ῦνα- 

δωσοισι γρὺ ὑμας εἰς σίμυέδρία,ς καὶ Ψ λα. σένα, γῶ γα ς αὖ- 

τῶν 'μαξί σοισιν ὑμᾶς. ̓ κῶὶ ἐπὶ ἡγεμόνας ἢ ΚΟ [ βασιλεῖς α-- 

χθῆσε 

,.  ᾿αὔραδιδῶσιν ὑμᾶς, μη μεδαμνήσιί πῶς ἡ λαιλήσητε.δὸς- 

ϑήσεται Ῥρὺ ὑμῖν ὧν ὠκείνῃ τῇ ὥρφε ὲ λοιλὴ στε. γὸ ὁ ὑμεῖς ἐςε 

οἱ λουλφιίστες, Ῥλὰ ὰ πνόνμο 5“ παζὸς ὑμήν τὰ λαιλριΐ ῶν υ- 

μιν. Παραδῶσᾳ: ἣ ) ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς ϑανατον, κοὶ πριτὴρ ᾿ 

τέχνον' ΤΩ ἐπαναιςἡσονται τέχνα, ἐπὶ σθνεῖς, χα ϑαιναιπτωσοισιν 

αὐτούς. Ὁ ὃ ἔρειϑε μισούμϑυοι τὺ παντων δια τὰ τὰ ὄνομα μου. ὁ 

2 ὑπομείνας εἰ εἰς τόλος, σιν σιυϑησεται. ὦταν ὃ ) διώκωσιν υ- 

μᾶς 'ὼν τῇ τῇ πόλᾳ ταύτη » Φεύγετε εἰς τίω ἀλλίω." ἀμίω ). 

δ λέγω ὑμῖν, οὐ μ᾽ ̓τελέϑητε ταις πόλεις Τῷ ἰσροῆλιἕως αὐ ἐλ 
4 
γ ϑη ὁ ἡος Τῷ αὐϑρώπου." Οὐκ ἐςὶ μαϑέρις ὑπῷ ὃν διδασκα- 

θ 

ὅβυηται ες ὁ διδεύσκαι,λος ΠΕ "Ὁ δε ὃ ὁ δόυλος ὡς ὁ ύρκος ὠς. 

4 Εν οἰκοδεεασύπίωυ, ̓ Βελζουλ᾽" ἐκάλεσαν ,πῦσῳ μᾶλλον 

(ὁ Οὺς οἰκιακοὺς ἀυΐφ᾽: Μὴ οι φοθηγϑῆπε αὐδούς. "οὐδὲν γα ἐ- 

Ἢ γνωϑίέσεται. ἴο λέγω ὑμὴν ὧν τῇ σκοτίᾳ, ̓εἴπατε ἐν πὸ φωπ' 

 ὧὲ εἰς ἡ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ ΩῚ δωμάτων: "ὁ μη Φο- 

ξηϑῆτε δύτο ῶ᾽  Συτοκτεινόντων "ὃ σῶμα, γίω ὃ ̓ψυχίω μὴ δὺ 
νωμϑων δποχτείναι. Φοξηϑηνε ὃ μῶλλον κα δωυαβδωον καὶ Ἔ 

ψχω, καὶ σίωμνα; τολέσαι ὧν γείνῃ. . Οὐχ; δὺο φρουϑιαι 

ἀοσαθάς πωλᾷ ),κ κυ ἐν ἐξ αὐτῶν οὐ πεδειται ἐπὶ ἢ γίω, ἀνά, 

τ πατρὸς ὑ ᾿ ὑμὴ Ὁ δὴ αἱ τρίχες Ὁ κεφαλῆς πᾶσ ἧ- 

δαθμημῆμαι ἐ εἰσί. Μὴ συμ υ᾿Φοθηϑήτε, πολλῶν φρουϑιῶν δια»- “- 

" Φέρετε ὑμεῖς. ἽΠας οὖ ὃ τς ὁμολογήσᾳ ἐν ἐμοὶ ἐμιασδϑόϑεν 

᾿ αὐδῥώπων, ὁμολογήν ἐγὼ. ον, ἀνπῇ, ἐμισυρθύϑεν τῶ πα- 

ὅος εὖ “ων οὐρανοῖξ: ὅςτις σ αὐ αρνῆσητα ἐμσεθώεν 

αὐδρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κάγῶ. ἐμασθϑϑεν 7 παῖδϑς 

ἱ μου Ἷκ ὡΨ οὐρανοῖς. “Μῇ οι: 01 ἴλϑον βαλεῖν εἰρηνίω 
: δ.1 ᾿ε ᾿. 

ἕνεκεν ἐμιοδ, εἰ “εἰς μδρτύριον αὐτοῖς δός ὀθνεσνι ὅταν. 

Ἀ9. λον οὐδὲ δοῦλος ὑπρ "ὃν χύρκον αὐξ. ἄρχατδν᾽ τῷ μαιϑυηπῆ Νὰ : 

τ κακαλυμιμδον, ὁ ὁ ὕκ ποκα λυφϑησεται! Καὶ [κρυηῆον͵ ὃ ὃ οὐ 

Λκκ να 

Μαρ.,.γ.8 ᾿ 

λυκωβ.β 



Ανκ. μὴη.2 
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Ἀνκ. θ. Γ. καὶ 

"σ᾽. 2. ΖΗ 

Κεφ. ,“«.Δ 

ἰω. ι1β.Δ 

Αὐκ Γ 

ἰω,,.}.Ὁ 

Μαρ. 6.2 

ΑΓ 

. τίω εἰς ὄνομα πυερφήτου, μμόϑον ππϑρφήτου λήψεται! ἊΣ ὁ 

Ἢ πολέση ὃν μεοϑὸν. αὐσῃ. 

᾿Σ διαΐας ἀσῶων Ὅς δώδεκα μανϑηταῖς αὐ, μετέξη ὀκεῖϑεν ω 5 διδῶ 
᾿ σκῷ κ κηρύσσειν 17) ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. ΟΝ 3 [ωάννης ἀκούσας 

κ Περὶ Ὦ ὐποςαλέντων πυῦδᾳ [ὡαΐνου. 

18 ᾿ΕΎΑΨΤΓΙ. 

ἐπὶ Ὁ ̓γίω. ὅκ εὐλϑῳ ξαλεῖν εἰρηνίω,Νς »λὰ ἡ μάχαιραν ̓ἦλϑον ἐς 

δευγχαίδξαι ἀνϑρωπον κα παῦϑς ἀξ : αὶ ϑυγατέρι καὶ 
τρὸς αὐτῆς, ᾧ νυμιφίω μὴ ὁ ὁ πενϑερας αὐτῆς. ἃ ἐχθροὶ Τα αν-- 
ϑρώπου, Φ οἰκἀακοὶ ἀυης Ὃ φιλὼν πατέῤοι ἢ μητέρα ὑπ : 

ἐμε, ἐκ ἔς! μου ἀξιος Ὁ ὁ φιλῶν. ἡόν: ἥ ̓ϑυγατέρρι ὑπ ἐμέ, θκ 

ἔς! μϑυ ἀξιος." καὶ ὃς ου ̓ λαμξανᾳ "ὃν φαυρὸν αὐὐπῃ, Φά 65: 

λουϑὴ ὀπίσω μου; ὑκ ἔς! μου ἀξιος." Ο ρων 7 ἐ ψυχέω αὐξ ᾿ 

Σπολέσέ αὐὐγϊο "καὶ , ὁ Σσολέσας Ὑ ἂν δ αὐτῷ ἕνεκεν ἐμοῦ, 

ἀῥρησέ αὐτίω. Ἄγ, δὲ χόμδιυορὺ ὑμας, ἐμέ δέχεται" "ὦ ὁ ἐμὲ δε- “ 

αϑμδρος, δέχεται ὁ “ὃν Χποσείλαντα με.ἃ ὁ δεχόμδιος πεοφη- ΠῚ 

δεχόμϑυος δίκαι) εἰς ὄνομα δικαίου » μιαϑον δικαίου λή 

Ζζαι. «καὶ ὃς ἐαν ποτίσῃ ἕνα μικρῶν ̓ ζώτων ποτήθα( ᾿ 

λον μόνον), εἰς ὄνομα μαϑητοῦ, ἀμίω λέγω ὑμῖν, οὐμὴ ἀ- ᾿ 

Καὶ ὀετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ὁ Τησοῖ ᾿ 

“ῸῸ 

ἐν τῷ ᾧ δεσμωτηρίῳ ἔ ἔργα Ω Χριςοό, πέμψας δύο μα- " 
ϑητῶν αὐτῷ, πεν ὠυτὼ, Σὺ εἶ ὁ  ἐρλό ος, ἢ ἕτερον πεϑςδὲ- 

κω μᾶν ; Καὶ ἀποκριϑεὶς ὁ ὃ [πηι ε Εἴ τεν αὐτοῖς, Πορδυϑέντες «- 

πα[γείλατε ῇ [ωαϑνῃ ὁ ἃ ἀκούετε ἢ βλέπετε τυφλοὶ δὐθαβλέπου- 

σι, κοι ᾿ χωλοὶ ) αἰἴδεπατδεσι, λεφσέϑι ὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ 
αἰκούοισι, νεκροὶ ἐγείβονται,κ0 ἡ ἤωλοὶ δυαᾷ λίζονται.. καὶ μα- 

κακὸς ζηνὲ ὃς ἐαν μη ὶ σκανδοαιλιοϑίς ὧν ἐμοὶ Ῥέτων 5  πορένο-- 
μᾶρων, ἤρξαν ὁ ὕησοις λόγήν Όις ὄχλοις θὰ ἰωσίνου, τί, 
ὀξήλϑετε εἰς τίω ΤΡΊΒΟΥ ϑεαύσοιοϑοι; κάλαμιον ὑπὸ ἀνέμου σ σον- 

λεῦο μον; Αλλαῖι ὀξήλϑετε: ἰδεῖν; ἀνϑρώπον ν μαλακοῖς ἰ- 

μαήοις ἠμφιεσμένον, ἰδου Φ Ω μαλακὰ Φοροιώτες, ὧν Ὅις | 

οἴκοις ἂν "βασιλέων εἰσίν . Αλλὰ 1{ ὀϊξήλϑετει ἰδεῖν: πϑρφη- 
“ίω; ναὶ, λέγω ὑμῶν, κοῦ τὐθιονότερον πεοφήτου. ἐδαν γῶρ 
χ ΤΣ οὔ ὑ γέγραπῆαι," ἰδοὺ ἐγω Σιατοξέλλω “ὸν ἀπελόν μου ᾿ 
ποθ πσδϑσώπου δ00 ὃς καΐϊασκό)ασᾳ τω ὁδὸν Ουξ ἐρυχυθο-- 

», οϑέν (υ. Αμίω λέγω ὑμῖν, ὑκ ἐγηγέρται ὧν γβωνητοῖς γαυαι- "αἱ 
κῶν, μείζων Ἰωαύνονυ τῷ Βαπβισού. 0 Ἢ μικῥότερος ον Τῇ Ἴ βασι ς 

λείᾳ Φ Ἔ οὐρανῶν, μείζων ἀ ἀυ, Ὁ ὅξιν. ΠΩΣ ΩΣ ἡμε ἊΝ ἰωαίνε ὃ Ν 
Α 

τι τς 

13. βαχίρον. Ι. 

Σ βιεὸ 

᾿ μὰς ἥν 

γι παιδίοις δ Ψ 

πᾶ σι, 

,ἀχρρᾶ. εἰζ.. 

Γ κ π᾿ - 
οὕ φρϑς ὑμας. ς- 

᾿ ΠῚ 

, . 

ὁ δ ῷ.γ. 

2 Χοροζα μ.β, 

ΑἸ Βηθσω δώ. 

ἦν τιιβι 

Μ , 

'χαϑηυϑμαμ. ς. 

{ ̓ ΕΝ 

β. 
ὅμη ἕως δ᾽ οὐ- 

φανῃ ὑψωϑήση; 

ἕως ἄσου χω- 

ζήση ὅπ εἰ, 

ὑμῶν. β. ρ' 

- τωλῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΥΘ. 19 

'Βαπήῆιςού ἕως αρπ, ἥ ᾿ βασιλεία δὲ ὀὐρανῶν βιαζῷ,ὰ ε βιαςοι τὶ 

ποίζεσιν, αὐτίω. Πάντες γὃ οἱ ἱ προζφη.). ᾧ ὁ νόμος, ἕως ἰωαίνε 

φεφεφη]υοξυὰ Ὁ ΕἸ εἰ ϑέλεν δεξαάς, αὐτὸς ὅξιν Ἡλίας ὁ 

ὑρχεάς. Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν͵ ἀκουέτα. Τίνι" ἢ ὁμοιώσω Υ μεν ἴλυκζε, 

αὐ ταὐτίω; ὁ ὁμοία, ἄξἠ' ̓παιδαθ οι ς ν᾿ ἀλοραὰς ̓ καϑϑήμδροις, 
᾿οπροσφωνϑσι Οἷς ὁ ἑταίροις αὐ "Ὁ ἡ λέίασιν Ηὐλήσοιμδ ὑ ὑμῶν, 

υέρ ὠρχϑσοϑε' ἐϑρίευησουμδω υμάν, Ἢ “κ εὐκόνψαιϑε. Ηλϑεγὸ 

᾿ἴωαννης μηπε ἐδϑιων μήτε πίνων, καὶ λέρρισι, Δαμμονιον Ὄ 

χά. Ελϑεν ὁ ὁ ἠὸς Πξδυϑρώπου ἔϑιων καὶ πίνων, καὶ λέφρισιν, 
ἴδου ἁ ἀνϑρώπος φάγος ἴω οἰνοπότης, τελώνῶν φίλος ζ ἀμδρ- 

τὸ ̓ὀνφδιζαν τας πόλεις ων αἷς ἐδήψοντο αἹ πλεῖςται διιυάμεις 

ἀξ, ὅτι οὐ ̓ μετενόηοξ. Οὐαι σοι ̓ Χοραιζιν, ἐα! (οἰ Βηθσαϊδαν,, 

ὅτι εἰ ὡν Τύρο: Σιδῶνι ἐγ ον τὸ αἱ διευάμεις αἱ γμυὀμβραιὲν 

ὑμῶν, πάλαμν αὖ ἐν σοικκόννὴ ἡ ἀποδῶ μετενόηοῦ. Πλίωὼ λέγω ὑ- 

μὲν, Τύρῳ κὸ Σ, δῶν ανεκπότερον ἐςτιὸν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν 
Καὶ σὺ ̓Κασβναούμ, " ἡ ἕως Τῷ ἣν οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσοε, ἕως ᾧ- 
δου καταβιξαϑἰόση ὃ ὅτι εἱ ὧν "Σοδόμοις ἔψμοντο αἱ δαυάμεις 

᾿ἅώ ἱ πομδραι ὼν (οἱ, ἔ εἔμειναν αν μέχει ἡ σήμερον. Πλίω λέ- 

γὼ ὑμῖν ὅτι 73 Ὁ Σοδόμων ἀ ἀνεκτότερον ἔς ἐν ἡμέραι κρίσεως, ἣ 

Τ᾽ (ο(΄. Εν ἐκείνω τῶ καιρῷ Σστοκριϑὴς 0  ἰηζοις εἰ εἶπεν,  αβολ: 

γρόμα! (οι; ποίη, κύροΐῷ δἰ οὐρανοῦ κὶ Δ γ} γῆς, ὅτ ἀπέκρυψας 

ταῦτα πὸ ὑφῶν καὶ σίξυετῶν, καὶ ἀπεχάλυ αὐτὰ νη-: 

πίοις. γα) ὁ πουτῆρ, ὅτι οὔτως ἐγήύετο δ) δοχία ἐμιχοορεϑέν (ου., 

᾿παντὰ μοι αϑρεδοϑην πῶ πασρὸς μϑυ. “ὸ οὐδεὶς οπιγνω- 

, σκᾷ ὦ ὑὸ ἦον εἰ μή ὃ πατήρ, οὐδὲ τὸν παῖερα ἴες οἰ χιμινωώσκει 

εἰ μὴ ὃ ἑὸς, καὶ ᾧ ἐαν βούληται ὁ ἡδς Χποκαλύναι. Δω- 

τε τυδός με παιτες ῷ κοπιώντες χαὶ πεφορτισμένοι, χάγω 

! ᾿γευπτοι συ ὑμας. ἀρατε “ὃν ζυγον μοῦ ἐΦ ὑμαῦ, χαὶ μάϑε- 

! 
ΠΣ: ἀνα ποίσι ταῖς" 

ϊ Φορπον μ" ἧι 

τε ἄν “ἐμοῦ, δ ὅτι Ἴ θμε, ἴα πε "νὸς. Τῇ ἢ καρδιᾳ. .ὁ ̓φρησε- 

ψυχαὶς ὑμῶν. ὁ Καὶ ᾧγος μου Τῶι 
ρὸν δξην. Ἐν ὀκένῳ τῷ καϊβῇ ἐποράνϑη 

Ἵ Ἰηζοις Οἷς σάβξασι δια ΧΗ] αποεήμων. ΦΞ ν ) μα ϑηταὶ ἘΩ 

᾿ ἐπενωσων, ρος καχνας, κἢ ἐσϑιειν. Οἱϑ Φας- 
δ.11. 

- 

᾿ ἐδικαιωϑη ὴ ἥ ὑφία το δ: τέκνων αὐτὸς “Τοτε ἤρξα-. 

-.- 

-- 

ἐνκ. ΒΒ 

Τερέμις.Α 

"" α.Ἰω. ὁ. Α 

Μαρ.β. Δ 

λυύκ. “. Α 

Δϑυτὲ ΓΔ 
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χὺν ὦ κὰ Περὶ δ ξηρα) ἔχοντος 5 λαῖρᾳ. 

᾽ν 

20 ΓΟΕΎΑΓΤ. 

σοί! οἱ ἰδόντερ᾽ εἶπον ἀυτὼ, Ἰδὼ Φ μαϑηταί (ου ποιοῦσιν ὃ ἐκ 

ἔξει ποιεῖν ἐν σαβθάτω. Ὁ) πεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτεῖς 

ἐποίησε Δα), ὃ ὅτε ἐπείνασεν" αὐτὸς ΩΣ ι[ῷ μετ ἀμδ' πῶς 

εἰσηλϑεν εἰς τὸν οἷκον ΤᾺ  Θεοό, Φ ὩΣ ἀρτοιρ τῆς «ϑϑϑεότῳς ἐ- 

φανῶν, οὗς ἐκ ὀξον ἰώ ἀνπὶ φαγεῖν, οὐδὲ Ὄς μετ ἀμῖν εἰ 

μὴ Ὅϊς ἱερῶσι μόνοις Η ἐκ ἀνέγνωτε ἂν τῷ νόμω, ὅτι Ὅς σίς 

βασιν Ὧ ἱερᾷς ὧν τῳ ᾧ ἱερῷ ὁ σάξβατον βεξηλοῦσι, καὶ αναὶ 

Ζιοἱ εἰσι; λέγω 5 ὑμῶν δῖε τῷ ἱεροῦ "μείζων δξν ὧδε. εἰ ὃ ἔγω- 

κατε ν, ἔλεον ϑέλω κὶ οὐ θεσίαν, ὃ ὑκ αὐ καχτεδεκρι σαιε 

Οιξ αναμεοις. κύεμος γαρ ὄξη καὶ ΣΙ σαυβξάτου ὁ ὁ ὑὸς Τῷ 

ανϑρώπου. Και Ἱμεταξὰς ὠκέϊϑεν, ἤλϑεν εἰς πίω σα γωγίω 

αὐτῶν. καὶ ἰδοὺ᾿ ᾿ανϑρώπος [ὼ" τίωω χεῖρφ ἔχων ξηραν. καὶ 

ἐπηρούτησαιν αὐτὸν »λέλρντες, Εἰ ἐξερι Όις σοβέασι ϑερφιπεύ- 

Φ; ἵ« κατηορρὴ στυσιν αὐὖξ. Ο: ὃ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔς ἐξ ὑμὴμ 

αν ϑρώπος ὃς ἐξᾳ πεϑξατον εν .» ἐαν ᾿ ἐμπέσηζοῦτο τοῖς σοϊς- 

βασι εἰς βόθεωον, οὐχί : κραπῆσᾳ αὐὐὸ κὰ ἐγερᾷ; πόσω οἷ ὅια.-- 

φέρ αὐϑρώπος ἀσεοθάτου; ὦ Θγτε ἔξει Ὅις σιέρ βασι καλῶς 

ποιεῖν. Τότε λέγ τῷ ανδρώπῳ, "ἔκτεινον τίω χεῖρα 'Ου. Και 

ὀξέτεινε ΧΟ ἡ ὠποκατεςοίϑη ὑγοης ὡς ἡ ἀλλη. Οἱ 3 Φαεασοίοι 

συμιβούλιον ̓ ἔλαξον᾽ αν αὐτὸ ἣν οἰξελϑόντες, δ' ὑπῶς αὐ δστο- 

λέσωσιν. ὃ 3 ΐησοις νοις Δὐεχώρησεν ἐκεϊϑεν' ΟἹ ἠκολούϑησαν 

ἀντ ὃ ὀχλοι πολλοὶ, "ἡ ἐδεροίπευσεν αὐτοις παιντας, Ὁ ἢ ἐπεῖέ.-: 

μησεν. αὐτοῖς ἵγα μὴ αγοὸν αὐτὸν ποιήσωσιν. ὅπως πληρφ ϑή 

Ω ῥηϑὲν διαὶ Ἡσαΐου 5 ποερφητοὺ, λέροντος, δου ὁ πῶς μου, 

ὃν ἡρέτισεο ὃ ἀγαπητὸς μου, εἰς ὃν δ) δοίνησεν ἡ ῆ ψυχή μου. η-- 

σω Ω πνεῦμα μου ἐπ' αὐτὸν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπατίελᾷ, ἐκ 

ι ἐράσῳ, οὐδὲ κραυγασέ, οὐδὲ ἀκούσάᾳ ἧς ων τας πλαΐείαις τίω 

φωνίω αὐτῷ. κάλαμον σίμυτεσθαμμμένον οὐ κατεαξᾳ, καὶ 

λίνον τυφόμδλυον οὐσίβέσ΄, ἕως αν  ἐκξ ἀλη εἰ ἘΠ γίχος “ίω κρίσιν. 

᾿ὸ ἐν τῷ ὀνόμαϊε αὐτῷ ἔθνη ,βηροῦσι. Τότε «οεοσηνέχθη αὐ-- 
( Ὁ δαιμιονιζόμῆ ος, τυφλὸς "ἡ κωφὸς χα] ἐθεραίπευσον αὐ, 

ὡς ὃν τυῷλον ᾧ κωφὸν "ἡ λαλδῖν ῷ βλέπειν. Χα ἄξια" ο 

κ᾿ Περὶ ζ΄ δαμμονιζουϑῥέου τυφλοῦ ἡ κωφού. 

ρι" 

κ᾿ 
"Ὁ 

φ« 

κι) παντες (Ὁ ὄχλοι, καὶ ἔλερρν, Μήτι οὗτος ὅξιν "ὁ ὁ ἠος Δα- τ 

οἰσῖ; ΣΝ ̓ Φαέισεοι ἀκόσαντες εἰπον, Οὗτος ὁ ἐκ ὠκξαλλάζαᾳῳ 
,΄ 

ον 

Ἐ- νφΝ 

«αὐζοις. βιη, ἐν τὴ 
εἰδων, 

εσ ͵ 

: ςς σκβζα- 

ΟἹ. σὴ - 

δ γοϑιζ δ. 
ΕΗ 

ἣ 
: 

δ. ἀκβόχοῦ σι, 

. 4ἢ.|σ)- 
λιιῖζον. ἐν πᾶ αι ᾿ 

ΝΟ ὧν χεῖ σι. 

᾿ - ᾿ 

ἐκέμ.βις η..6' 

ἢ 

ὌΝ , 
ιφαέαε δ΄, ,, 

Μ ἥ ἢ ΞᾺ γίωτχογῖι τίω π θλ μανόν 
“ ἣν 2 

“ἕεα.α.ζ, ὧν, α.β.ειςεζ. 
ηῬοα.Ιβ σὴ. 

ΙΝ) , 

3. ἐποίησαν. ἡ, 

δε -“ ᾿ 

ον πε ΟἹ »“λ ίω 

ὦν πὸ Ἡ, 
[45 » 

τ σλὴς 
διπογηρον. ἐσ}... 

᾿ 

«ον 
9 ἐκ. . 

το κα)ακρέ- 
ἐ 

σα. δ. 

κε «ὁ 
᾿ "0 χ΄. ᾶ. 

ρχοῖ. 
! 

κΎ 

ρχζ 
ἢ 

ἐὰν 

ὶ 
--- - ὌΠ Ι » 

χν ΠΙΕρχ Τ' αὐτοιωτῶν σηκκειογ. 

ΚΑΤΑΜΑΤΟΘ. 1 

ϑαμμόνια, εἰ μὴ ῳ πὸ Ὁ Βειλζοὐλ ὁ αρχόντι ̓  βὶ δαμμνίων." Εἰ- 

δὼ": 5 ὁ ἰη(οιῷ τας ἐψϑυμμήσᾷς αὐ, εἶπεν αὐτοῖς, Πάσαι [5801 

λεία μεθαϑεῖσοι Και. ἑαυτης ὐρημμουται, καὶ πᾶσαι πῦλις ἢ ἢ οἱ-- 

κία μεξκόϑεισοι κα» ἑαυτης, οὐ κεεϑήσεται. Ὁ Ε εἰ ὁ στετανας ᾽ 

σοιτανῶν ὀκβαλλέ, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμεράι πῶς οι ςαϑήσς- 

ται ἡ βασιλεία, ακλϑ᾽ Τ’ Καὶ εἰ ἐγω Ψ Βεελζεξούλ ὀκξάλλωζῳ 

δαιμόνια, οἱ οι ὑμῆμς ον ἴων! ̓ὑκιβαλλοισι διὰ ζουτο αὐτοὶ ὑ- 

μὴν ἐζόνται κριταί. Εἰ5 ἐγὼ ἐν πνόύματι ΘΕ [ὀκβαλλῶ ΓΝ 

δαμμιόνια,, ἄρα, ἐφϑασεν ἐφ ὑμας ἡ βασιλεία δ᾽ Θεξ. Η πῶς 

δαύαται ες εἰσολϑεῖν εἰς τίου οἰκίαν ἐξ ἰρωρο, (Ως ἴω σκόνν 

ἀξ διαρπασαι, ἐ ἐαν μη τσρότον δύση “ὃν ἰ ἰχωρὸν, καὶ τῦτε Ὁ 

οἰκίαν ἄρα π΄ διαρπασέ; Ο μὴ ὡν μετ ἐμ, κατ ἐμοῦ ὅξ10 

ΣΟ ΜῈΤ ̓ ἐμοό, σκορπίζά. διαὶ υτο λέγω ὑμῖν, πᾶ- 

ἐθὴν α, "ὦ βλασφημία ἀφεϑήσεται Οἷς λυϑρωποις" ἡ Ἀ 

ἀπνῶμαῖς βλασφημία ἀὐφεϑησεταιζος ὀὐϑρώποις. 

᾿ καὶ ὃς αὐ εἶπ᾽ λόγον 1 ΕΣ 

Δ Τὰ οὐτε ὧν Ούτω τῷ τὸ αἰώνν οὔτε ὧν τῷ μέλλοντι Η ποιήσειτε 

δένδρον καλθν, κα τὸν καρπὸν αὐτῷ καλὸν ᾿ ποιήσουτε Ὁ 

δὲν δον σοεσθϑν, καὶ ἣν καρπὸν αὐτῷ σασοϑν" ὧκ γὼ» ΤῈ 

καρποῦ δενδρον γινωσκέται. Γονήματα ὀμϑυων πῶς δοιϑα 

πε ἀγαϑοὶ λαλεῖν ἴων τω ἱ ὀύ)ες; ἐκ ζῶ ΤΟ τὐϑκοεύματος τῆς 

καβῤδίας ὃ μα λοιλᾷ. ὸ ἀγαϑος ἀνϑρθοπος ἐκ 5 5 ἀγαϑυό ϑη- 

᾿ σαυροό'" Φ καρδίας ἐκ ἰκξαλλφζα ἀγαϑεί" Ὁ ὁ ὃ πονηρὸς αγϑφθοπος 

ἐκ πονηροῦ ϑησαυροῦ ἐκβάλλᾷ πονηροί. λέγω 2 ὑμῶν ὃ 

"ποῦ β'μα “δργον), ὃ ἐαν λουλήσωσιν οἱ ανϑερ»πῶι, Σοδωζουσι 

τϑλαύδ λόρον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως: ἐκ »» λῦγων (ου δεζαι- 

ὠϑήση, Ὃ ἐκ δὴ λόγων (υ" καταδικαιοϑίμση. Τότε ἀπέκρίς 

ὅϑησουν ὍΣ 7 "σαμμαδέων καὶ Φαθασαων, λέροήϊες," Διδὰ 

σκώλέ »νϑέλομδρ τὸ (δ σημει ἰδέειν. [5 Σστοκριϑεὶς ἐπεν 

αὐτοῖς, Γένεα πονηροὶ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον δἰ χιζητει, Καὶ δὴ: 

με ου ͵ δοϑήσεται αὐτῇ, εἰ [μη ὃ σημεῖον ἴωνα Ὁ σεοφη- 

ζυ. ὦ χὰ γ»: μὼ ἴωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ “Ὁ κήτοις  Ῥᾶς ἡ ἡμέρας ῷ 

τὰ νύχτας, οὕτως ἔσοι! ὁ ἡὸς δ᾽ ανϑρώπουἐ ἐν ΤῊ ἢ καρδίᾳ τῆς γὴς 
δ 1Π., 

ἃ 
ΙΝ ( 

ἿΨ ἀνϑρῶώπου, ἀφεϑήσεται 

ἀυπὺ᾽ ὃς σ ἂν εἴπη γ᾽ τ ξ πναϊμαῖος δ ἐγίοι, ἐκ ἀφεϑήσεται, 
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᾿ [οι σκά 

“με ἀδὲλ ὀς,ᾧ ἀδελφὴ, ὦ μητηρδξην. 

καὶ Πεεὶ δΨ" οὐδα ρῶν. ὶ 

ΞΞΞ ΕΥ̓ΑΓ Γ. 

ῥειοὴ ἡμέρας ἡ Φεἰς νῦ γυχτας. ̓ ανδρες Κι αγαηζνται ἐ ἐν 
Ι 

τῇ ἢ κρίσᾳ μ᾽ τῆς ὕβσεας τα της, καὶ καιταικρινουσῖν αὐτίου- ὅτι 

μετενόησευν εἰς “ὃ κηρυλμμαι ἴωνα" ο ἢ ἰδοὺ πλεῖον ἴωνα ὧδε. 'Βα- 

σίλιασοι νότου ἐγερϑήσεται ἐν τῇ κρίσᾳ μι ὑχὶ γυεᾶς πωτης (ἢ καᾷ 

τακρινᾷ αὐτίιὐ" ὅτι ἦλϑεν ὡκ Μ “ατων Ἴης γ᾽ γὴς αἰκούσει! τίι 

ὑφίαν Σολομιάντορ' ρα ᾿ ἰδοὺ πλεῖον Σολομώντος ὦδε. “ὅτων 

δὲ “ὁ ἀκαθαρτν πνῶμα ὀξέλνϑη χω 75 ἀνϑρώπου, δμρ- 

χέται δὺ αγύδρων τύπν. ζῶ: αναΐπαυσιν" κοι ΞΧ δοἰσκᾷ 

ὅπ λέγ, διςρέψω εἰ εἰς “ὃν οἰκῶν μου, ὅϑεν ἐΐξηλϑον. Καὶ ζιϑον 

«ολοίζοντα, σεσαιρφομᾶμον » ΤΑῚ ' κακοσμμημδωον᾽ “Ο.-. 

τ πράνται ἃ «ραλαμξαΐᾳ μθ᾽ ἑαυτῷ τῷ ἐπῆα ἕ ἕτερα πνόυμα- 

ᾳ πονηρότεροι ἑαυ, ῷ εἰσελϑύντα κατοι(ει ὑκέι, καὶ λένεται 

ᾷᾳ ἐσαῖῖα ἤ' ἀνϑρῶ που ̓ὀκάνου χείρονα, ἢ! πρρίτων οὕτως ἐς 
᾿ὋῸ-᾿  ο 1) 

οι (ὃ τῇ ἢ ἥνιᾳ τααυτη τῇ πονηροὶ. Ἐπ ἢ ἀυτῷ λοιλθιΐστος ἧς 

; ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ ῃ μήτηρ ὸ Φ ἀδελφοὶ ὦ τ εἰφήκεισοιν ἔξω, ᾧ- 

τοιύυτεξ οἰυτοὸ λουλῆ σοι. ἐπε δέ ες ἀυτῷ, ἰδοὺ ἡ μήτηρ (υ᾽ καὶ 

Φ ἀδελφοὶ (ου ἔξω ὁ ἑρηκασι, ζυζοιυ τίς" ύι λοιλῆσαιῃ. Ο: 2 ἀ- 

ἢ ἐποκριϑεὶς εἰπέ πῶ. εἰπόντι ἐπε, τίς δξιν ἡ μήτηρ νῆμα, δ ἴενες 

“ὖ εἰσὴν οἱ ἀδελφοὶ μου: Καὶ ὀνθείνας γίω χέρα αὐτῷ ὠχὶ Οις 
μαϑηταρ αὐτῷ, εἰπτεν, [δου η μήτηρ μϑυ καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 

ὅςτις γὼ οὖ ποιήση ὁ ϑελημμα, Ὁ 9 παΐὸς μου δι ἐνούρανοις, αὐτὸς 
Ἕν: ἢ τι ἡμερᾳ ἐκεί 

γῇ ὀξελϑωῶν ὁ ὃ ἴησοις Στὸ ῃ οἰκέας, ὀκοίϑητο πουρα Ἶ ϑαλφασον" 

ἣ σώωη ,χθηοῦ χσϑὸς αὐτὸν ὀχλοὶ πολλοὶ, ὡς: αὐδ' εἰς πλοῖον 

ἐμβάντα: καιϑησϑοαι. ᾿ πας ὃ ὄχλος δὴ 1 αἰγιαλὸν ἐἰρηκεν ἡ 

ἐλοίλησεν αὐτοῖς πολλα ἐν αὐραξολαῖς, λέγων, ἴδου ὀΐξηλϑεν 

6. ̓απείρῳν 5 ασείρν, κα Ὁ ἐν τῷ αὐείρᾳν. αὐτὸν, ὦ μδὺ ἔ ἔπεσε ἡτω-- 

εοὶ τίω ὁδὸν, καὶ ἤλϑεζα πέϊανὰ " Κρ [κατέφανῆν αὐΐᾳ. Αλ Ἢ 

λοιὴ ἐπέσεν ΕἾ ᾷ πέρωδι, ὃ ὅπου ἐκ εἶχε γίω πολλίω, και 
δϑεως ὀἰξανέτειλε, διὰ “ὁ μη ὑχίν βάϑος γῆς" Ἰἑλίου ὃ 5 ϑυατείς 

λαντος ἐκαυμιαπιάϑίο, καὶ δια ἡ μή ὑχήν ῥίζαν, ὀξηραήϑε. 

ἄλλα: 5 ἔπεσεν ΟἿ] τας ̓ ὠκάνθας, καὶ ̓αγέβησευν αὐ ἄκανϑαι, 

χα, ' ἀπέπνιξαν αὐΐα. Αλλαϑ ἔπεσεν δι τίω γίω τίω κα-- 
λίωὺ, κὶ ἐδίδου καρπὸν, ὃ μδρ ὁ ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξηήκονζᾳ, ὀϑτειά 

κ καὶ].-.. 

τὸ αὐαθο- ρλβ' 
λα! 4. ς«1β. ε 

»:λαλώ αὐτοῖς, ἄ 

να βλέσεντες 
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 23 

κονία. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούψ, ἀκουέτω. Καὶ προσελϑύντες οἱ "ΠΗ 5} 

ταὶ εἶπον. ἐυπὸ, Διατί ὡΨ παραξολαις λαλεῖς αὐτοῖς; Ο δ ἀσπ
ο- 

κριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 6) Θ,οὺ εὐμιν δέδοται γνῶνω ἃ μυςήρια Ῥᾷ(α 

σιλείας οὐρανῶν, ἐκείνοις δ " ᾽ δέδοτα!. ̓δρῖες γὼ ἐχά, δοϑησε- 

2. Ὁ αὐἰϑιονευϑήσεται' ὅςτις 3 ἀκ ἐχέ, ὦ δέχά ἀρϑήσεται 

ἀπ᾽ ἀμΐς. διὰ ζουτο ἂν ραξολάις᾽ αὐτοῖς λαλώ, ὅτι βλέ- 

οπ: ου ἐξα μὴ. τῆν καὶ ἀκούοντες “κ ἀκούουσιν, οὐδὲ σἰλυιού- 

σι. "ὁ ἀνα πλορουται, ἐφ᾽ ̓ αὐτοῖς ἡ ποεοφηπεία, Ἡσαΐου ἡ λέγου 

σοι, ̓ΑκοΗ᾿ ἀκούσετε καὶ οὐ μή σίωυητε" Ὁ βλέποντες 'βλέψες 

τε," οὐ μή ἴδητε. . Ἐπαχύνϑη γἢ ἡ ἡ καρδία ΤΩ λοιού. ζύτυ, Ἂ 

Ὅις ὦ ὦσι ; βωρέως ἤκουσαν, “ἢ ἡ Οι; ὀφϑαλμοις. αὐτὴ ὁ ἐκάμμυ- 

σειν, μήποτε ἴδωσι ζοις ὀφϑαλμοῖς, Ω Ὅς ὠσὶν ἀκούσωσι, (ὃ τὴ 

καρδίᾳ σύωυῶσι, ΚΦ ̓ ὀ ιορόλψωσιο ἰάσομαι αὐόοιί. Ὑμδμδ 

μακαθμοιοὶ ὀφϑαλμοὶ, ὅτι Θλέπεσι ἡ ζα ὦ ὥτα ὑμὴν, δῖα ἀκέᾳ 

᾿ἁμίω ) λέγω ὑμὴν ὅπ πολλοὶ ̓ πσεϑῷηται Ὁ δέκαμοι: ἐπεϑύμη 

οὗ ἰδέιν ἃ ὶ βλέπετε, ΟἹ ἀκ εἰδὸν" "ἡ ἀκούσει ἃ ἀκούετε Ὁ ἘΚ ἤκου-- 

σαν. Ὑμεῖς οαῦ Ὁ ἀκούσατε φ δ αὐραξολίω τὰ ΤῈ απείροντος. .Παυ-- 

τὸς τὶς ἀκοίονσε ́ λον Φ βασιλείας κἡ μη σίμνιέντος, ἔρχεται ὃ 

πονηρὸς, ἢ ̓ἁρπαζῷ Ὁ ἐσσαρμῆμον ὁ ον τῇ ἢ καιρδίᾷ αἰ Ὁ οὖδς 

ὅξιν ὁ ὃ ὥραν ὁδὸν ασειρεῖς: ὧδε ΧΟ πέξωδν ασειρεῖς,οὗ- 

τὸς ὅξην ὁ ὁ τὸν λόγον ἀκούων, Ὄ δθιηὶ μῷ χαοϑις λαμ(αύων 

ἀὐτον, ὅκ ἐχά δὲ ῥίζαν οὐ ἑαυτῷ Ῥλα «ϑεϑοκαιρὸς ὅξη: “,)».ο-
- 

πες δ ,θλίλψεως ἥ ) διωγμοῦ" διὰ τὸν λόγον, ἀϑὺς σκαγ
δαιλί- 

ζται. Ο δι εἰς τ ὁ ἀκανϑαις ασαρεὶς, οὗτος ἄδην ὁ ̓  τὸν ν λόγον ἀ-- 

κούων " Ε ἡ μέδαμνα ΤῈ αἰῶνος Ούτου ὦ ἡὶ ἀπάτη ω πλούτο
υ 

συμπνίγά τὸν λόγον, 'και ἀκαρπος γένεται. ὁδὲ ΣΣ Υ Υ̓ 

καλίω ασαρεῖς, οὗτός ἤξιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων 0 σίωυιων,
 ὃς 

δοκαρποφορᾷ, ̓ ὴ ποιά, ὃ δ ἑκατὸν δ) ἑξήκοντα, ὁ δὲ τεια- 

κοντὰ. ̓ Αλλίω 

3», ἡ βασιλεία “ Ὁ Ὁ ἀὐϑρώπω ̓ ασείροντ᾽ καλὸν απέρμαᾳ 

οΨ τω Ὁ ἀγρῷ ς αὐτοῦ" οᾧ δὲ ὁ τῷ Ὁ καθόδῳ Όι αἰϑρώποις, ἦλϑεν 

αὐτα ὁἐ ρός, ̓ ἐασειρε ζιαλια αγὰ ὁ μέσον Τῷ σίτου, ω ἀπηλ 

ϑ εν" ὅτε ἢ ἐξμλάςησεν ὁ 0 λόρτος, Ὁ καρπὸν ἐποίησε,
 τότε ἐφαϑη: καὶ Δ 

ᾳ ζιδαγια. Προσελϑύντες ἢ οἱ δοῦλοι Τῷ ὀικοδεασότ
ου, εἶπον 

Ὀ.1ΠΙ, 

Γ 

αθραξολίωλεϑρέϑυκον αἰὔζις »λέγῶν, ὥμοιω-. 
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χες Ἷ . κε Περὶωανου ᾧ Ηρώωδὸυ. 

24 ΕΎΑΓΓ. ΚΑΤΑΜΑΤΘ... τ΄ κα 
; αὐτῶ, Κύριε οὐχ καλόν «σπέρμα ἔασειρας, ὧν τῷ πω τ. ὑ ἘὐοθΘ 5: ὀκλαμψρισιν ὡς Ο δ ἤλ θυ, οὐ τῇ ἢ βασιλείᾳ" τε : ποΐρος ὁ αὐτῶν. 
; Ξ οἷν ἐγά ᾷ ζι αγια: ὦ δὲ ἔφη αὐτοῖς, ἐχθρός᾽ αγϑρώπος ὁ ἔγων ὦτα ἀκούᾳν. ἀκουέτω. Πάλιν ὁμοία, Δ ὴν ἡ βασιλεία, 

ζυῦτὸ ἐποίησεν. Οἱ δὲ δοῦλοι εἰπτον αὐτῷ »Θέλεις οἷν ἀπελϑονξ᾽ ΠΩΡΕΗ ϑισαυρῷ κακρυμμένῳ ἐφ “πὸ Ὁ ἀγρῷ, ὃ τ εὐρὺν α»- 

τες συλλέξωμϑρ αὐ Οὁδιε ἔφη, Οὐ' μήποτε συλλέγοντες ἃ ἢ ϑρῶπος ἐκρυψε, "ἡ δυτὸ τῆς χεῖρας ἀν ὑπεύγή, κἡ παῦτα ὅσαι 
ζίζαμα ῥκααζώσηνε ἃ εὐ ἃ αὐτοῖς τὸν σἹΤΟν. ἄφετε σωωυαυξαύε ἐχέ, πωλά "0 ἡ ἀγοροίζα τὸ τὸν ἄγρον ἐκκῖνον. Πάλιν ὁμοίᾳ, δξην 
ἀχ ἀμιφότερφι μέχξα ΟῚ ᾧ ϑερασμιοί" κὶ Ὁ ων τῷ καιρῳ ὃ π' ϑεδασμε ἢ βασιλεία τὰ ὍΡΑ ἀγϑρώπω ἐμπὸ βῳ, ζνοιῶτ καλοις 

ἐρώ ζις ϑεξάςδας, Συλλέξατε χυϑῷ τον ἴα. ζιζαμια ἡ τ᾿ δύσουτε πεδίρων ὃ. β. μδργαφέτας," ὃς ὥρων ἐγα, πολύτιμον μδργαεάπίιω, α΄πέλ- 

αὐ εἰ εἰς δέσμας, τεὸς τ  καΐακαῦσαι αὐΐζα" ἢ δὲ σιτον σώωα ει ϑων πένορϑικε παντα ὅσωι αχε, "ὸ ἠλθδασεν αὐτὸν. Πάλιν 
ΠῚ γάγετε εἰς Ὑ Σστοϑήκην βου. “Αλλίω φῇ Ῥαθολην ποιρέϑηνκεν ἣὲ μξ ὁμοία, τιν" ἥ βασιλεία ὃ ὅ: οὐρανῶν σοιγέμυη βληϑήση εἰς 7 ϑεύ- 
ὡοδν αὐζοις.. »λέγων, Ὁμοία ἄξὴν ἡ βασιλεία 7 οὐρανῶν κόχκῳ οὐα: λάοσαν, ὼκ παντὸς γῆνοις σἄυα, γα ούση" (εὖ, ὅτε ἐπληρφ, 9», 

πεως ὃν λαίξων αὔϑρωπος ἐασειρεν ω τῷ Ὁ ἀγρῷ αὐτῷ" ὃ μ.- αναριξ σαντες ἐπὶ τὸ τὸν αἰγιαλὸν, ̓  καιϑισαντες σλυέλοϊξαν 
κρότερον μδυ ὅϊι παύτων τω απερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηϑῆ, ᾧ καλαὶ εἰς ἀτίεια, Φ53 ἢ σρχορῶ ̓ ἔξω ἐ ἐβαλον. Οὕτως ἔςοι ον. 

᾿ μείζον᾽. τ λαχαωΐων ἘΠ ,νὸ γίνεται δένδρον, ὥρτε , ν᾽ (ἀπε- “,.. τὴ σιλυτελείᾳ τ αἰῶνῷ», ὀξελεύσονται ̓  Ἰ ἀπέλοι, κα οὸ ἀφοο ὅ- 
τινὰ ὅ τμαββ ἢ κατιν οῶς ἐν ὅις κλάδοις ἀΐῳ. Αλ- δ᾿ " τ ΩΣ πονηροιρ. ὡκ μέζου τω δικαίων, ἡ βάλοισιν αὐτοις εἰς. 

δὰ λίω πουραξολίω ἐλοίλησεν αὐζοις," Ὁμοία δξην ἡ βασιλεία ᾿αόων. ̓ δ᾽ κα μάνον ΤΥ πυρός" ὡκᾷ ἔξω ὁ ΠΤ ΕΣ Καὶ ο. ᾿ βρυγμὸς “ἷμ 

Ὡ οὐρανὼν ζύμη, μὺ λαιρξσα γαυη᾽ ̓ὠνέκρυψψεν εἰς δλεύρου ὸ ἡρίν Β ὀδόντων. λέγέ αὐτοῖς ὁ ἰνζοις, Σωωυήκατε ταῦτα παῦτα: ̓ Λύρου- 
Μαρ.δ'Δ σεΐτα χϑία, ἕως οὗ ἡ ἐζυμωνϑη ὃ ολον. Ταῦτα παῦτα ζ,άλησεν ὁ ο ᾿ς θη σιν αἰυπῷ Ναὶ Κύρκε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖβ, “Διαζοῦτο πας λξαμ- 

ἴησοις ς᾽  αδλαξολῶς Ο!ς ὁ Χλοις, και χῶφας πουραξολῆς ὁ ἊΝ ἐὐαπει, μα ϑη υϑεὶς εἰ εἰς 7 ̓βασιλέιαν ' οὐραινῶν, ὁμοιὸς ὄξην᾽ 
ἐλοιλά αὐτοῖς, ὅπως πληρώϑη Ὥ  ῥηϑεν διὰ Ἂ χοδοφήτου Ξ με αὐϑεθύπω οἰκοδεασότη, ὁεΐες ὑκβαλλᾷ, ων ΤῈ ἣ: ϑηδειυρος αὐτῷ 

ψάμοζα 0 ὙΠῈΣ ̓ Ανοίξω -Ψ ̓αὐραξολαῖς τὸ τὸ οὐμα μου" ἐρεύξομαι γ.6-- νᾶ; καινά (ὃ πωλαιά. Κα; ἐήνετο ὃ ὅ7ε ἐτέλεσεν ὁ [σοῖς ταῦ ἠῤῥν 

. ; κρυμμένα Στὸ καταβολῆς κὸ κοσμμιοὺ.. "Τότε ἀφεὶς Οιρο Χχλοις. : δφιβολαις ταιῦτοις, μυετῆρεν ὠκειϑεν. Καὶ ἥϑων εἰ εἰς πίω: πῶτεί- 

ἤλϑεν εἰς πίω οἰκίαν ὁ ἴησοις, ὼ τοθοσηλϑον εὐπειὸ οἱ μαϑηταῖ δὰ αὐτῷ, ἐδιδασκέν αὐτο ω ἸΏ ον κλαδὶ αὐτῶν, ὡς“: τὰς 
ἀμ, λέγοντες, Φεοίαον ἡ ἢ μιν γί)  δραζολίω δ ζιζανίων τ ὑτᾶσα. β πλήδιδς. αὐτοις, Ἂ λέγήν, Πόϑεν τούτω Ἢ ᾿ Οφίω αὗτη, αἱ αὴ 

“ ΘᾺ ὃ  Χποκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς͵ (ὁ ασείρῳν. τὸ καλὸν απὸ ρ- δαυάμεις! οὐχ οὑτὸς ὅξιν ὁ Τῷ: τἰκτονίΘρ » ἠός: : οὐχέ ; βηπηρο 
μα, ἐδιν ὃ ἐὸς ὃ Ἢ ἀνϑρώπου: Οδὲά ἀχρϑς, ἔςιν ὁ »ὥσχμος “Το: ἢ Χᾳ-- ἀμφ᾽ λέγεται Μάεμαμ, οἱ οἱ ἀδελφοὶ ἀ δια Ὁ ἰακωξ (Θ᾽. κα Ὄ ἴω- 

λον απέρμα, ὅτοί εἰσιν οἱ ἡοὶ τὴς βασιλείας" Τα: 2  ζιζαλια,εἰ εἰ-: σῆς "Ὁ Σίμων ὦ ἑοὐδας; κὶ Ὁ) αἢ ̓ἀδελφαι ἀξ οὐχί παστα ζυθος 
σὶν οἱ ὑοι ΤᾺ ἐπ πονηροῦ " ὁὧ3 ἐχθρος ὁ ᾿ ασείρας ̓αὐΐῷ ἐ ἐςν ὁ  διάξο- ἡμας εἰσι: πόϑεν ουὐζούτω ταῦτα, παντα! Καὶ ἐσκανδαλίζοντο, 

Αποκ 1." λος" Ὁ δὲ ϑερασμμὸς, σὐξυτέλεια Ἢ αἰῶνος ὄξιν: Οἱ δὲ ϑεράςα, οὖ οὐ απὸ. Ο: 2)  ἱπίοι εἰστὲν αὐτὰς, Οὐκ ἐσ! παροφήτοις ἄπμος, εἰ 
ΡΘΕ ἀηελοίε εἰσιν. ραν οἰμυ ὦ συλλέγεται ἴα ζίζανια, ὦ πυρά "χαι- το ιχαΐεται, ὧν μη᾿ Ὃν τῇ ἢ πατείδι αὐτῷ χὴ ῳ τῇ οἰκίᾳ αὐῷ. Καὶ τς ἐπούτσεν 

τακα ται" οὕτως ἔραι Ψ τῇ σὠωυτελείᾳ αἰῶνος τούτου. ὑδστο-: Ναβ ἐῶ ἐκεῖ ἢ δαυάμεις πολλάς, δια“ ἀπιςίαν αὐῷ. ἋὋν κείνῳ τῷ. )οῖ: μαρε -- 

' σελᾷ ὃ ὅος Ὧν ἀνϑρϑόπου ἊΝ ἀπέλοις Α ΞΕ Ἂ συλλέξοισινέκ ' ες καιρῷ ἢ ἠκούυσεν Ηρώδες ὁ 0 τέβαρλρις ὃ Σ' ἀκοίεὐ ἴησού ὦ εἰπε τοῖς 

βασιλείας ἀν πωύτα ἃ σκανόδλοι, καῇ τοιβ ἢ ποιοιτας Τ «με ᾶ, β. παισὶν αὐτοῦ ἢ "Οὗτος ὅξιν ᾿ωαὕνης ὁ ὁ Βαπῆιςης" αὐτὸς! ̓ ἠγέρϑε 

αν ομίαν, κ βαλουσιν ἀυτοις εἰς πίω κάμινον ω πυρὸς" ἐκεῖ ἘΆΎΨΗ Στὸ ἦι νεκρῶν, ῷ δια τοῦτο αὴ δαμάμεις ὀψϑοοῦσιν ὧν ἰυτῷ. 

ΕΙΣ ἔφου ὁ κλαυθμὸς καὶ δὁ β βρυΐμος 4.4 ὀδόντων. Τότ οἱ δέκαιοι " μὴ "δ τ Ηρώδες κρωτήσοις ̓  ἰωαννίω, ἔδησεν αὐτὸν ὦ ἔϑεη ὁ ψ. "᾿ς 



πα αν δ 
τὰ ον. ον σα ΩΝ 

} 

Ρ' ἘΣ ΠΝ 

ἀξ, 
ὴ - 

ἠκ Πρεὶ ὴῬ πέν εὐ ιήε ὑνὴν Ὁ δύοίϑυῶν. , κῷ Περὶ τοῦ ὧν ϑαυλαίοση φὐθιπίτου. 
το τῷ ᾿ - ς τ πὰ 4 Η δ. {4 δ ῃ . , ὃ Σ Ἂ 

25 ὦ ΔΕ ΓΥΓᾺ Τ ΤῸ τ! 
"ὅν ον ἐν τῶν ἘΝ Ὶ νι ΩΣ 1 να 

φυλακῇ, διὰ Ἡρωδιάδα ὃ γωναῖκα Φιλίππου β. ἀδελφοῦ 
ι )Γ » πττος 89 ᾽ς Θ᾿ Ὁ, ΕΟΡΟΗ ὯΦ [ασ Δ 

αὐδι νον γδ εὐτὰ ὁ ἰωαύνος, Οὐκ ἐξ ερί (θι ἐχάν αὐτίω. Και 
τὰν νῷ τ ρ ᾿ »: γὶ ἡ Ε, 

ϑέλων αὐτὸν το δῖναι, ἐφοξήϑ Ἡον οαλον, δἱι ὡς “οθοῷ»- 
; ν “δ΄ | ον το λιν ΕΣ ΈΨΟΝΙ .» 

τίω αὐτὸν εἰλον. Γενέσίων δὲ αλομενῶν δῷ Ηρωδεὸου, ὠριχῆσου-- 
« [ ΡΝ ! ᾽ γον ! ὃ " -,, φΦ τ: ἢ ἰμ. 

ὁ ἢ ϑυγατηρ Φ Ηρωδιώδὲὸς ὧν τῷ μέσω, ἡρεσᾷ τῷ Ἡρωδῆ. 
ἕ ν ἐ «- [ τ; Ὁ .“" Νὰ » λιν Ὑ . .λ 

ὅϑεν μεϑιδρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοιυα ὃ ἐαν τησητω ΕἸ ὃ 

Π προξιξαιϑῶσω υὑσῦο ᾧ μηρὸς α ῆς; Δὸς μοι, φησὶν, ὧδε οὶ 

" πίναλω ἐξ κεφαλίω ἰωαύνου Φ Βώ; ;ςοὐ Καὶ ἠυπήιϑη ὄξασι- 

Ο λδύς" διὰ δὲ ζις ὅρκοις "ἡ τοι σὡμανακαιμδροις, ἐκέλδυσε δὸ-- 

ϑέζσαι- καὶ πέμψας ἀποιφάλισε τὸν ἰωαννίευ ὧν τῇ Φυλο;- 
“ » «. λ) 1) .}1ὰ ᾿ » αἱα - Ϊ 

"ἡ ἤνέχθη ἡ κεφαλή ἀιΐ ὦσι πίνωκε, ἢ ἐδὸϑη τῷ κορφίσιῳ, 
ζ 2] - . εὔ ᾿ .. 1 ἑ λ.» 5 
Ὁ μὐείκοε τὴ μηντθα αὑτῆς Και προσελθόντες οἱ μαϑηταὶ αὐ 
ΩΣ , ὦ Ὁ »": »! ΤΩΙ ιν ἢ ΝΗ͂Ν 

ἦραν τὸ σῶμια᾽, "καὶ ἔϑαψαν αὐτο᾿ ἡ ἥϑοντες ἐὐπηγά λαν τῷ 
{ ὸ », σα ε »“» ᾽ Ι 5: ΤῊΝ 5 ὑπο Ι ᾽ 

[ησοΐ.. Καὶ ἀκόύσας ὁ ἴησοις ϑυέγωρησεν ὡκείϑενον ἥλοίω εἰς 

", " εχ. Αἱ λ» ἰ ως ΩΣ » Ι 

ἐρῆμον τόπον χρτ' ἰδῆαν . Καὶ ἀκουσοιντὲς οἱ οχλοι ἡἠκολου ϑη-- 
» Ὁ “ῳ λὼ ΣΝ λ.» λε ρ[ὃἂϑ δ 

σαν αὐτῷ πεζὴ πὸ ᾧ πόλεων. Καὶ ἐξελθὼν ὁ ἱπίοις εἰδὲ πο- 
ἢ ΝΣ Γ Χ Ἐν Γ ͵ γ., » ΩΝ Ν ἢ Ι ἢ λ 

λὰρ οχλον,, Ὁ ἑασλα, ᾿χνίοϑίο ἐφ᾽ αὐτοῖς . "6 ἐϑερφιπευσε τους 
,».! οὐ 4.4| .ὰ Ι ὃ ΄" νος 

ἀρῤβῥῶςοις αὐτῇ. Ὄψιας ἢ νομδνης . χυθφσηλδον αὐτῶ οἱ 
7 λ τὸς . Ι » τὰς Ἱ- ες »ἱ 

μώϑηται αὐΐ, λέλοντες, ἔρημος ὅξιν ὁ τόπος "(ἡ ὥρφι ἡ δὴ πα-- 
: [ πω ᾽ “Ἃ γῇ “᾿ » » λ { 

Ορῆλϑεν᾿ Χπόλυύον τοις ὄχλοις, ἵνω ἀπελϑόντες εἰς τὰς κῶμας, 

αλοξοίσωδιν ἑαυτοῖς βρωμαϊα.ὦ δὲ ἰησους εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ 

χρείαν ἔχϑσιν ὠπελιϑῆν' δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ ἢ λέλοισιν 

αὐτῷ, Οὐκ ἔχομϑυ ὧδε εἰ μυὴ πέντε ἄρτοις ᾧ δυοΐχθυας. ὁ δὲ 

εἶπ Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. αἱ κελδσας)ες ὄχλοις ἀγακλι- 

ϑέωυᾳι οὐ ἐς χόρζοις, χαὶ λοιξωνζους πέντε αρῷοις ᾧ ζυς δύο 

ἰχθύας, αὐαξλύψας ἐἰς τὸν οὐρανὸν, δ) λόγησε (ἢ κλάσας ἐδὼ- 
κεζοῖς μωϑηταῖὶς Οὺς αρζις" οἱ ἢ μα ϑηταὶ Οἷς ὄχλοις. Καὶ ἔ- 

ἀχλοιριχοὶ διτολύσας Οὺς ὄχλοις, ἀνέβη εἰς τὸιδρ(Θ᾽ κατ ἐ 
: , ᾿ ᾿ ! . 5,» λω 

δίαν πυφσούξζαθς Οἰίας δὲ ϑβνομδμης, μον Θ’ μωκφ ὃ 

ἰλιῶΣ ἀρρε ἐδεσον ζ πο κ ἦν νος δῶ ἸΌΝ ἘΝ Πο Π τῊ ΝΗ ΝΠ ΣΝ ΣΆ ἊΝ ΓΟ τ Ἔστα ΠΣ τ ῊΚ ὙΟΥΝΡ ΩΝ ΡΣ, ἈΝ Θ» ἊΣ τα ΣΡ ΝΝΣΣ 

Σ " ἰ Ἷ ἵν ε ᾿ 2 
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“δλ5: προ ςαγσν ἐπεισ τυο τατος τ τι παππε καρχν εχ ει οτος τοι - - - 
τ ἌΠν. αἰ τς ΩΣ μα τ ΝᾺ - Ὁ ΤΣ ἸΤΤΥ ΤΕΣ ἘΥΞΕΤΟ ΝΣ ΤῈΣ το Ὺ ὌΡΥΤΑ, π Α ΝΕ ΚΣ Ἐτ τ ἘΈΥΎ ΤΟ  Σ ΤΡΤν ΑΤΥΜ ΜΓ ὙΛΊΕ τ στ Ύ ἀν Ὁ ΠΕΤΕ ΟΝ ΨΗΝ ΕἾΤ, ΟΡ ὙΟΤΝ ἈΈΑΎΡ ΟΝ ΠῚ ΤΠ ΤΟΣ ΣΕΊΤΑ ὁ ΤῊ Αἴ ταατ γν ΑΒ τι "ΤῸ ΚΎΛΌΣΝ 

εὐμὰ ἘΓῸ Τὴν Ἢ ν δέκ ἢ δ ἢ τ΄ ᾿ ΤΣ ΤΣ Ἷ ᾿ ἐν ἔπε ΠῚ 3.5. χδὲ- συ ος ἐν ὐδδαι δ ον σεν ξεν δε ον ἐς συνυνειοι οι Ὑ Ὁ ἡ ν Στ κτν.. 

γνησαρά. ς͵ 

εὐ νῶρε».. γ. 

ρὰ 

ω 

κἢ Περὶ τὴς οἴϑαῦ ασεὼς ὃ οἶζοῆς ζδλκού. 

ΚΑΤΑΜΑΤΘ. ο΄ 27 

πλόϊον ἤδη μέσον τὸς ϑοιλοίοσης ἱὺ, βασανιζόμϑρον ιὑποὺ ᾿ 

κυμάτων" (ὦ γὃ ὀναντΘ» δάμεμος. Τετάρτη δὲ Φυλσιχῃ τὴς 
γυχτὸς ἀπὴ λϑε χσθθς αὐτοις ὁ Τησούς, χύδαπατων οἶχι Τῆς 9α-- 

λαίατης. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ ς ᾿ Ὁ ϑάλαοσων τθα- 
.“ 

παΐζριωτα, ἐταιραγθησειν͵ λέοντες, ὅπ φαντασμά 6510 δστο 
δ ΝΣ 2 ͵ ᾽ 9 , ς " ἊΝ 

 φόξου ἔκραξαν. Εὐϑέως δὲ θάλησεν αὐτοῖς ὁ ἴησοις͵ λέ-.. 
ῶν, Θαρσεῖτε" ἐγώ εἰμι μη φοζειῶε. Αποκριϑεὶς δὲ ἀυπὸ ὃ 

Πέζος πε, Κύρκς, εἰ σὺ εἰ, κάλιθυσὸν με χυθθς σε ἤϑην οὐχὶ 

ὕδαζῳ. ὁ 3 ἔπεν, ἔλϑε. Καὶ καταβς δυὸ τῷ πλοίου ὁ Τ|έ- 

ζος αἰϑμεπάτησεν οὶ  ὑδαΐα, ,)9ὲν χορὸς δ. Ἰηιῶ .βλέ- 

πῖον δὲ ὸν 'ἀγεμον ἰοωυροῖν ἐφοβηϑη" καὶ δρξαίμδμος καΐα- 

ποντίζεοϑαι, ἔκραξε, λέγων, Κύρκε σώ σὸν με. Εὐϑέως 3 ὁ ἴγ.-- 

σοῖς κτείνας σίω χεῖρῳ, ἐπελοιβεζ ἐν : Καὶ λέγ ἀυπὼ, Ο- 

λιλθπιςε, εἰς 1 ἐδίςαισαεὶ Καὶ ἐμιξαὐτων αὐτῶν ἑἰς "ὁ πλοῖον, 

ἐκόπασεν ὁ ἄμέμος. (Ὁ ὃ ἐν τῶ πλοίῳ, ιϑονῇες χοδοσεκυνηοξ 

ον 9 Ι » γ λ Ι ᾽ Ι 

Τῷ Ὅπου ὠκείνου, ἀπεςῴλαν εἰς δλίευ τίωω πὐθδάχωρον οκεινΐκυ" 

τ- 3 Ι ᾿ ᾿ 7: ελ “.ο λ ἱ ὧχ 

ἐυπὸ » λέοντες, Αληϑῶς ϑεοῦ τος εἰ. Καὶ διωπρώσωντες ἡλ- 
᾽ λ ἊΝ Ι . "ὦ λυ ! ᾽ εν ᾿ 

ϑὸν εἰς τίωυ γίωυ "γγυνησουρέτ᾽. δ ὀἴσιγνοντες αὐσὸν οἱ ανόδρες " 

ὦ χσοοσήνεϊιαν ἀυπὴ παύτας ζις κακῶς ἔχονταξ, ἡ χρέκα- 

λοι αὐτὸν ἵνα μονον ἀνψωνται ᾧ κρααυέσου “' ἱματίου ἀμ. 

"Ὁ ὅσοι ἥψαντο, διεσω ϑηοῦ. Τοτε χαθϑσέρϑῇ) πῷ ἰησοί (Ὁ) 

στὸ ἱερο(ολύμων )ραμμαῖεις. ἢ Φαφασοὴ δι, χέροντες, Διατί 

- οἱ μαϑηταί (ου «ὐδαβαίνοισι πίω χϑοαΐδοσιν τὴω πρεσβυτέ- 

ρον; οὐ γα νίηθονται ταῦ χεῖρας αὑτῶν, ὅχαν ἄρτον ἐϑιωσιν.. 
Ϊ 

ὁ δὲ Σστοκριϑὴς εἶπεν αὐζοις; Διατὶ (Ὁ ὑμεῖς πωραξαίνετε τίω 
' Ἂ λ “ λλλ Ι ε ς Ν λ.» [ ᾿ 

ἐντολίεὐ ᾿᾿ ϑεν, δια Ὁ “φραδεὸσιν ὑμλμτὸ γὼ ϑεὸς ὠνξει λουτο, λέ 
δ... ! ι΄. Ι ον “ἢ Ϊ 

γων, Τίμα Σ πατερφι σου ᾿ ́ μητέρα, Ο κακολογῶν πῶτε 
ἢ Ϊ ἱ Ι! ! μ “» «ἃ Ι ὌΝΟΝ γ᾽ 

ρῳ " μητεροι, σαντο πλϑίατωΎμεις ὃ λέγέτειος ἂν ἐἴπη 
“ λον» ' " “" ὰν»ν Δ» " ΕἸ ̓ Ὕ Ἃ εἶ 

τῷ πατοί, ἢ τῇ μαντεά, Δώρον ὃ ἐαν δ ἐϊμμοὐ ὠφῇν,ϑης, ἡ οὐ 
τς ΟΝ κὶ ᾿ 

λ Ϊ Χ ! λ Ι! «7 ἈΝ» 

μή τιμήση “ὃν πατερφι αὐτῷ ἡ πίω μνητερο αὐ. ἩΚυρῶ σοῦτε 

τίου ντολίμ 1Ὁ ϑεοῦ διαὶ τίω) πιρα δὸσιν ὑμὴ ῖ χποκριταὶ, 

καλῶ ς αρϑεφη] σε «ἰδ ὑμὴν Ησαΐας, λέγων, ̓ Εηήϊίζᾳ μοι 

ὁ λοιὸς ἔδυξ τῷ εὔματι αὐδ', (ὃ τοῖς χείλεσι μεϊιμᾳ ἡ δὲ καρ- 

δία, αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχη ἀπὶ ἐμοό. μάτίω δὲ σέζξονται με, δὲ: 

-» 
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ΒΕ εκ δ ον δ ὐ κα τυ ἐς οπασσει οὐ πεκεποε τε  ισειοσκει: 
δε νὸ δ μδα. μὲ ν" ἡ ὁ ἘΠ Ὁ ΠΝ ν ᾿ 
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ἣν δ ῳ 

Μαρζῦ . 

ἴω. μκ.4 

λυκ.ς-.Ζ 

Γεν.ς. ἃ 

ἤν ἃ 

᾿ΠΜδρζι 
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Μαρ.ζ.Δ 

κα Πεὶ ἡ γμλνανέαρ. 

18 ΕΎΑΓΓ. 

δαισκούϊες. διδασκαλίας. ἐνϊωλιματαὶ ̓ανϑρθόπων. 
“Καὶ τε98- 

καλεσοί μος ὃ 0 χλον, εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε ᾧ σέϊωετι. οὐ 

᾿΄: εἰσερ᾽χὺ μδρον εἰ εἰς ὃ ςόμα κοινδι τὸν ̓ ανϑόθοπον λα ὃ πος, 

4 ΠΕ ΘΕ ὑκ Ὧὅ οὑμαῦς, ζυτὸ κοινοὶ τὸν ἀλϑεθοπον.- Τόπ 

᾿Χ ΠερῚΥ ϑεραπτ ϑέντων δχλων, 

Στ ΤΣ ΖΏΓΖΙ ΣΙ ΩΣ ΝΥ ΣΣΩΚΟΣ:" τος τ ὩΣ ΗΝΣ ΝΕΣΩΝΝΣΣ 

μι 

| πυθϑσελϑοῇες. οἱ ὁ μαιϑηται ὶ ἀυΐδ' δ, Εἰ πον ἀυτὺ, Οἰδὰς ὁ ὅτι οἱ ζαρ.-. 

σείοι ἀκούσαντες ἢ λόγον, ὑρκανδαιλίοθιέσαιν ; } ὁ δὲ δστοκριϑής 

εἶπε, άσα φϑδεία, ἰὡτπκ ἐφύτευσεν ὁ πατή Ρ μου ὁ οὐρανε- ̓ 

ος, ὀκιραξωνϑήσεται. ἄφετε αὐτοιξ' ̓ἰὀδηροίεισι͵ τυφλοὶ τυ- 

φλῶν. οτυφλὸς δὲ τυῷλὸν ἐα» ἐδ), αἰμιφότεροι εἰς ̓ βόϑυ- 

γον πεσοιώωται -. ᾿Αποκριϑὴς δὲ ὃ Πε ς. εἰπέν ο ἀυτὼ ,Φρασον 

ἡμαν τίω παιραξολίευ ταυτίωυ. ἊΣ ϑ ) Ἰησοῦς εἰ ἐπὴν ,Αχμίῳ Ω 

ὑμεῖς ἀσιμδετοὶ ́ἐςε; οὔπω γΟΕ τέ ὅπ “παν “ὁ εἰσπορόυόμενον εἰς 

ΨΚ ςύμα, εἰς τίωω κοιλίαν χοδδ, "ὰ εἰς ἀφεδρωνα ὠκ(άλλεται; 

Ὁ 1 ὀκποράνόμδυα ἐ ὡκ Κ' σύματος, οἰ καιρόγαις ἐξέρχεται. 

κοι κὦνα, κοινοὶ ἤ᾿ νϑρφπον ὧκ γαρ τῆς καρδίας 

διαλογισμοὶ πονηροὶ, Φόνοι, μουχεῖαι, πορνεία, κλοπαὶ, ψευ- 

δόμδρτυθίαι, βλασφημίαι" ταυτὸ ὅτι κοϊνοιϊζα. ὃ Ὁ α»- 

Γ᾽ ϑ0θοῦτον.. τὸ ὃ ανίπῆοις χερσὶ φαγεῖν, οὐ κοινδὶ τὸν ἀνϑεῃ- 

πον. Καΐ' ὀξελϑων ἐκαῖϑεν. ῦ ὁ ησοιῦ, ἀνεχώρησεν εἰς μέ- 

ἕω Τύρου 10 ἡ Σ, δῶνος. (ᾧ ἰδοὺ γωωή ̓ χονανακα δπο- δ ὁ ὁείων 

ὀξέρχονται 

« 

μξ 
φ 

ὠκείνων οἰξελϑοῦσαι,᾿ ὀκραύγασεν ἀσπὸ" ᾿λέρουσοι, ἐλέησον ΜῈ) ̓  

Κύεκε, ἦέ ἐ Δα) ἡ ϑυγατηρ μου κακῶς δαμιμονίζεται. Ο: ἢ “κ 

ἀπεκρίϑη αὐτῇ λον. Καὶ «ϑδϑσελϑόντες Φ μαϑυται, ἀμ ̓ 

᾿ἠρῳτων αὐτὸν » λέλοντεξ, ̓ Απόλυσον αὐτίευ ὅτι κράζᾳ ( ὄπιοϑεν 

ἐἐ μὴ. ὦ δὲ δαποκριϑεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπέοίλίω εἰ μὴ ; εἰςᾳ »; 
ο 

πεῤξαταΐα Χπολώλότα ἀκουϊσοφήλ. Ὁ τ)  βιϑοῦσαι σϑϑσε 

κύνᾷ ἀυτὼ »λέδρυσοι, Κύρκε βοῆϑε μοι. ὁ δὲ ἀοοκριϑὲς εἰ .ε|-- 

“εν, Οὐκ ἔρ! καλὸν λοριξειν ἄρτον, 7 τέ τέκνων. Ὁ βαλάιν 

ζί- κυνώθίοις. Η δὲ εἶπε, Ναὶ κύρκε.» ΣῊΝ δ κυνώθλα, ἐ- 

ϑέφ στο φ ψιλίων 5] πονῶν δι γῆς ξαπεζις ῃ' κυρκὼν 

αὑτῶν. Τότε αποκριϑᾷς ὁ ὁ ἴηῤις εἰ εἰπὸν αὐτῇ, Ω γαῦαι, μεγά- 

ληίου ϊξ πίδίρ' βνηϑητω (ὦ ὡς ϑέλεις.Καὶ ἰαΐϑν κα ϑυγατηρ αὐ- 

τὴς δῦτὸ δὼ ρας. ὡκείνης.᾿ Καὶ ἱμεέαξας ὠκέϊϑεν ὁ ὁ Τηισοιρ," μας 

. ὃε παρὰ πίω ὃ ϑαλαανιν τῆς Γαλιλαίας. λόαβας εἰς δ - 

Ἢ ᾿ - ᾿ 

»" 

ς. ες 

2 βόθρον Ὁ, 

Ὦ 
Ἷ 

᾿ ὶ 

Ι Ἰσυφλοί εἰσιν 

ὁ δηλοὶβυφλών, 
".., 

Νὰ ες ἢ Αἰρος 

ΠΈΞΗ 

οἐδύξαζον,α. 

- 5: ᾿ 

ιοῦ δοχιμαζε- 
" ΄ 

ἘΔ ἢ. "ὅ στὰ}ς- 

" σι. ε.ζ.9. 

εήχτο; β. 

λὰ Περὶ ἑτῆὰ ϑλ τον χβ Περὶ ὶ ὥμων Ὦ Φαρισαίων. 

ΕΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 1:9 

ρθς, ὁκαίϑητο ὡκέι. χα ̓ πρφϑσίλϑον ἀνπῷ ὃ ὄχλοι πολλοὶ, ὕχον- 

τες κ463» ἑαυτῶν ̓χωλοιᾷ, τυφλοιρ͵ κωφοις; κυλλοιᾷ, κοῦ ἐτέ- 

᾿ροις πολλοὺς, . ὃ ὀῤῥιψαν αὐτοὺς παρα ους πόδας ἅ ἴησοό' κὶ 

ἔϑεσαπευσεν αὐτοὺς, ̓ ὥξτε Οὺς ὄχλοις ϑαυμασαί βλέπον- 

τς παρ, κώφους λαιλριιοτάρ, χυλλοὺς ὕγεις, χωλοις ; αἰδιτατοιῦ- 

χὰ τὰ νὰ τυφλοιξ βλέποντὰρ' εν δ ἐδόξασαν “ἃ ἐν Θεὸν ν ἰσραήλ." 9) 

ρξ 3 ἕησοις «αεοσκαλεσουμϑινος Όις μαϑητας αὐῷ, ἐπε, Σπλα- 
ς 

μοι ἕως ἔχουσιέ Φαγωσι; ᾧ ἀτολύδαι αὐτοῖς γήςης. οὐ ϑελώ, 

ἀπ πῶ ἀηο ὐ δα οὐδ ἀὲδ Σ ΝΑ Ἐσπε στἢ : ἜΠΡΕΣ ΤΈΣΣ ἘΠ ΤΟΎ ΕΑ ὁ ἈΠ ε ᾿ς ο Σὲ ἈΣΤᾺ Ἐπ Ὴ ΣΤῊ 

Ἔ 

χίζομαι ὁ: ὧν ὄχλον, ὅτι ἠδὲ ἡ ἡμέρας. τρεῖς «ϑεϑομένοισί ' 

μηποῖ ὀκλυϑῶσιν ὧν Τῇ 7 ὁδῶ, Καὶ λέγρεσιν. ἀσπὼ οἱ οἱ μαϑηται αὐ᾿ 

ΤΕ, Πόϑεν" ἡμῖν οΨ ἐρημίᾳ ἄρτοι Ὅσουτοι, ὥςτε χορίαίσοι ὀχλον 

Φου  νήξαὶ λέγ αὐτοῖς ὃ ὁ ἱμσοιῦ, Πόσοις ἄρτοις ἐχέτοο δ ἐ- 

τ Εη]α, ὦ ὁ ὀλίγα ἰχθύδια. Καὶ ἐκέλδυσς ζ!ςο "ἢ αὐάαπέσε!ν 

᾿ ἐπι ; τίω ,γίιυ οὐ  λοιβὼν Οιὶ ἑη)ὰ ἀρζοις καὶ Ὁ οε ας, δὐχαρι- 

τῆσαιρ ἔκλασε, Ὁ ὃ ἐδῶκε Οις; μαϑνταις αὐτοῦ "οἱ Ὃἱ Ὁ μαϑνταὶ τῷ 

ὸ 'χλᾷ ἔφαγον παύτες, Ὁ ὁ ἔχορτα ἐϑίοσουν. Ὁ ἦραν" Ωδ «ἷϑισ- 

σεῦον ἕῳ κλασμάτων, ἐπα αουφάδας πλήρᾳς. Φ: 3. ἐόϑιοντες 

ἥστων τέρακιράλιοι. αἰδρες, χώωεάς. γευαικῶν κὴ πω δίων. Καὶ 

πολυσὰς τοὺς Ο ὀἤχλϑο, ἀνέβη ε εἰς τὸ πλόον, κ ἤλϑεν  εἰςζα οθψᾷ 
ε ἐλ χω 

ἤδηκι ἴοι πειροίζοντες ὁ ἐπηρφύτηστον αὐηὸν σημεῖον Ω 75 οὐρᾳ-- 

ι ὐηφ ἐϊλιδεῖξαι ἄυτοις. Ο: ἢ  δποκριϑεὶς εἰπεν αὐτοῖς, ψιας 

εἢ οὐιδύης λέγέτε, Εὐφια" πυῤῥαζᾳ γωρὸ οὐρανὸς. καὶ πεϑὶ, 

“Σήμερον χάμων πυῤῥαζι ̓ ) ουγναζων ὁ ο οὐρανός. υὐαθκριται 

δι ἀσδϑσώπον Ψ ᾧ οὐρανοῦ γνώφκετε διακρίνψ, ΩΣ ἣ σημεῖα 

᾿ δ᾽ καιρῶν "οὐ δωϑαῶε; Ὕνεα πονηροὶ κ μοιχαλὶς. σημεῖον 

ὀλιζπε: ται σημεῖον εἰ δοϑησᾷ) αὐτῇ, εἰ μη. ὃ σημεῖον ΐωνα 

ΚΖ" ἀσερφητου. Καὶ ι χαζαλιπων αὐΐρὶς ἀπήλϑε. "Καὶ ἢϑυν-- 

τες οἱ ἐμαϑυταῖ. ἰδ, εἰς πέραν, ὑπελάϑονζρ αρῶις λαβεῖν. 

Ο δὲ Ἰησοῦς ὀπεν αὐὔζοις, Ορώτε καὶ ϑδϑσέχετο Στὸ τῆς ᾧ- 

ε μης τω Φαφασαίων ΚΟΑ ἡΣαδιδουκαέων.Οἱ δὲ διβογιζονῷ ῶΨ 

ἢ ἑαυζοῖς, λέγοντες, ὦπ ἀρζοιρ: .Ὡζ ἥαβομδυ. Γνοὺς δὲ ὁ 0 ἴησους 

εἶστεν αὐτοῖς, Τί “ διαλογίξεϑε Φ ἑαυτοῖς ὀλιγθπιοῖ, ὅτ αρτοῖς 

ὑκ ̓ βαβετε »΄ οὐπῶ νοεῖτε οὐδὲ ἐμνημιονάύετεζους, πέντε ἀρτοῖς 

Μαρ. ".Α 

“Καὶ «σεϑσελϑοτες, οἱ Φαρλσεῇοι Ρ »Σαδ'- ἰςΞ Κεφιβὺ 
Ὑεὰρ.».} 
λύκυβ.Η 

Κεφιβῖ 

Τωγῶ β.ά 

Μαρ.η.8 

Κεφ’ Ὁ 

δίῳ.ςΒ΄΄ 
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Κιφ..Δ 

ἰω.β.Δ 

Μαρ.».Δ 

Ἀνθ 

Ἰῶς ΝΣ ἐϑασ ὭΣ 

“τῶν 

ἈΡΟΝγ ἢ ἀμ εν ΣΝ ΡΤ ΤΠ πὰ ὙΌΣ πο δ δι 

᾿ 

λῃ ἩΣ ῳ Καιφρείᾳ ἐπϑοωτήσιῳς. 

)9 Ἀ ΕΥ̓ΑΓΓΙ. 
Κι πεΐακιαλί Ων ̓  “ποσοῖς χοφύνοις ἐλόίβεσε" οὐδὲ "οὐς ἐ- 

πὰ ὁ ἄρτοις παῆ ἀκηρα καὶ πόσας. ασυράδας ἐλάξε- 

τι πῶς ὀύνοειτε ὅτι οὐ ΚΝ αρτου εἶπον ὑμῶν, ̓πεϑσεχίν «- 

πὸ τῆς ὥμης Ψ Φάφασεων ΧΩ ἡ Σαδδουκαίων; Τότι σίζωη- 

καὺ δῖε ἐκ πε σϑεϑσεχίν πὸ τῆς ζύμης τῷ τε ἄρτου, ὩΝ στο 

. πῆς διόαιχς Υ̓ Φαξασαβων: καὶ Σαϑιδουκαίων. ᾿Ελϑων δὲ ὁ (3 

ὡμμν εἰς ᾷ μέρη Καισουρείαις ο Φιλίππου ἠρφῦτα Οὺς ΜΔΡ « 

ὶ αὐτο, λέγων, Τήα με λέ ΡΟ οἱ ̓ανϑοϑοῆοι Ὕ τὸν υ- 

ὃν Ε1 Φ᾽ωνϑορίπου; Αἱ δὲ Εἶπον, Φ μδρῚ ἰωαϑνίω ἢ ἐχ βαπδιτήν. ἀλ-. 

λαι δ, Ηλίαν' ἕτεροι δὲ ἰερεμίαν, ξένα τῶ τυθϑφητῶν. Λέγ 

αὐτοῖς," Ὑμεῖς δ ένα με λέγετε φῇ; Αιποκριϑεὶς ὃ ) Σίμων πε 

Γ ζος ἐἷ εἴπέ, Σὺ εἰ β Χρκεὺς, ὁ Σ τὰ ϑεοῦ Τῷ ΤΕ ζῶνῶς. Καὶ στο εἶ 

᾿ ριϑὴς ὁ ᾿ ἰγοῦς ἐπὲν εἰπῇ, ,Μακάδχος εἰ ἸΣίμων βαρ  ἧωνα, δ 0Ππ᾿ 

σεὶρξ Ὁ. αἱ ὅκ ἀπεκάλυ (ν ὁ ὃ πευτήρ μου ὁὲν ζῇς 

οὐρανοῖς. κα) » δὲ (ι λέγω ὅτι. συ εἰ πέος, καὶ οὶ ταύτη 

πῇ ἡ πέρᾳ οἰκοδομιησω [δ Τ ὀκκλησίαν, Ὁ πύλαι δου οὐ και-- 

ϑιρβίσεισιν α αὐτῆς. "Ἂ Ὁ δώσω (οι. παρ κλεῖ ς τὴς βασιλείας Τὴ οὐ- 

ρανων’ χάι δέαν δήσης οὶ τῇ τῆς )5ς, ἔξοα δεδεμδμονὸν Ὅις οὐ-- 

"βῶώνοις Ἢ ὃ ἐν λύσης ο)χὲ τὴ τῆς γῆς, ἔροα! λελυμδύον ὁ - τοῖς. οὐ-- 

᾿ἐανοις. Τότε διεσείλατο ὃς μαΐϑηταις αὐ, ἵγα μηδενὶ ἐπω-- 

οἵ" ὅτι αὐτὸς δξιν Ἰησοῦς ὁ Χεκφῦς. Απὸ τπ ἤρξαν ὁ ο ἰησοῦς. 

ϑάκνύφν Ὅις. μαϑηταις αὐτῷ, ὅτι δὴ αὐὐοὸν ἀπελϑέν εἰς ἵεροσο-- 

λύμα, καὶ πολλά παϑήν ἴσο Χ] πρεσβυτέρων Ῥρχμδίων 

καὶ γραμμαπέων » ἾὉ  δτοκταγϑέωναι, »Ἂ: Τὴ χϑάτη ἡμέρφι ἐ- 

εξ 
β 

Δ Ο γερϑέιῦαι Και [πεϑσλαβομῆμος, αὐτὸν ὁ  Πέζος, ἤρξαν εἶσι. ὦ 

ἵεμαν ἐυπὸ, λέγων, λεώς (ο, Κύδε, οὐ μὴ ἔςοι (οι 0. Ο 
δὲ φραφεῖς ἐ εἶπε τῷ Πέτρῳ, Ἔπα)ε ὀπίσω μου σευτανά, σκαν 
δειλόν μου Εἰ" ὅπι ου ̓φρονξοᾳ ἅ ΕἾ Θε5, λα τι ανϑεϑύπων. 

Τότε ὁ ἰη(ους εἰ Ε΄ οἷς μάϑηταις αὐτῷ, ἘΠίες ϑελᾷ ὀπίσω μου ᾿ 

ἤἴϑην, ὠπουρνησσιάνω ἃ ἑαυηὸν, ϑρατῶ ἡ 7 σαυρον α αὐηοό, ᾧ ἀκο- 
. λουϑείτω μϑι. “ὃς γὰρ αἢ ϑέλη τίω ̓ ψυχίω αὐτῷ σιῦσοωι δστο- 
έοᾳ αὐτίω" ὃς σὶ δ Σπολέση ἢ ̓ψυλίω αὐηό ἵ ἐγέχαν ἐμού, 
ἀρήσᾳ αὐ αὐτίῳ. ΕἾΝ ὠφῥδται᾽ ἄνϑρθοσος, ἑαυ “ὃν κόσμον. ᾿ 
ὅλον ον κεβδησῃ, σἰω δὲ Ἰὼ; ὉᾺ προ υ ὴ 1 δώσ ὦ 

το πο ΩΣ ΣΤ ΕΝ 
᾽ ῦ Ρ ᾿ 

φλῤτων. «1». 
4. περοίχυ. 

υφορσχον ὶ 

πὸ. γιό. 

ξι τὶ εν 

«το [σοῖς ε, 

᾿δ εν. 
“ 

ξ ιὠφεληϑήσω 

ται. ἡ. 

Ἀ 

ο δ ἑμων.β. 

ἐ  ἰρα. "1. 

"ὴ. Ιοἢ. 

δόξε. ι] ΤῊ 

τἀναγᾷ. β 

ἢ ᾽ 
1. ὡς ΜΩΥ. Α. 

! 

φως. αἴ: 

εὮλρευσῳ 

ΤΙ 

αἰ, εἰς 
τλ ᾿ 

ἤν, ἐν σῶσε 

ἐφηγεῖκαν. 
μᾳ 

ἜΣ ΡΑ Τγν Υ ὙΠ Τ Δ Ὶ ΠΡ ΩΣ ΓΑ ΑΑΣ ΤΑ Απ ν ΤΣ {ι τον μυο δὰ 

. 3 τ 

αὐλυο Χ “Ν ᾿λὲ Πιρὶ σιλζυια ξολδύου. 

Κατά ἍΜ ΑΤΘ. τ κι 
“ ϑέρπος αν ἔλλαγμα ἡ ψυ ςι αὐτὰ; Μέλλᾳ γαῇ ο  ἠὸς ΝΣ 

αὐϑθρώπου ι ὑχέοϑτει ἂν τῇ ΤᾺΝ παῦϑς αὐτοῦ μῷλ ̓  ᾿ἀήΐ- ' 
λῶν αὐδα' ὅπ Σποδωσέ ἑκάφω κοῦ" τίω πρϑῖξιν ἀν. α- ! 

“ μίω" λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες ' Ὁ ὧδε ἑρνκοτῶν, ὄἥπνες οὐ μυὴ γεύ-- ἢ 
σώντα ϑαναντᾳ, ἕως δ δ ἰδῶσι ον ἦν αυϑρώπου ἐρχόμϑιυονὲν ὌΡῸν 

λ Τῇ βασιλείᾳ; αὐτῷ. ν 'Κα) μ᾽ ἱἑμέρας ἐξ πουραλαμιβά- .-- “ἢ ε Α 

ἐκ ὁ ἰησος ᾧῷ Πέδον ἀ ἰῴκωζον ἀ Ἰωαννίω αὶ ἀδελφὸν αὐ-- 

70, δ ἀ' αναφέρᾳ αὐςῶν εἰς ; ὄρος ὑψηλὸν κατ ̓Ιδιαν' ὦ μετεν 
μορζωϑη ἐμμιτρθϑόϑεν αὐτῶν "Ὁ ἡ ἐλαμψα ὰ πτεόσωπον ἀμζ' 
ὡς ὁ ἥλιος, ζὰ ὃ 5 ἱμάπα εἰμ 9 ἐβύεν, λόκα᾽ ὡς: ὁ φὼς "καὶ 
ἰδὸὺ ὠῷϑησαν αὐηοῖς Μωσῆς ον. Η [λίας, μετ άμξ᾽ δυλλαλῶν- 

τες. ̓ ς αν ΝΣ 0 Πέζος εἰ εἰπε τῷ ἰη(ρύ, Κύρκε καυλόν ὅδιν 

ἡμας ς ὧδε Φὴ 1). 6 ἰϑέλάς, ποιήσω μῆν ὦσε Ῥῶρ σκιάν, σαὶ μί- 
ΟΝ, Ἂ Μωσῃμίὰν, ἃ μία Ηλίᾳ. ἕπ ἀν λοιλρισος, ἰδὲ 

γεφέλη ̓ φωτεινη ἐπεσκίασεν αὐρούς. Ὁ ἰδοὺ Φωνὴ ὁκ ὦ, ἐνεφες 

λης λέγουσα, Οὗτος ὅδιν ὁ 6- ἧος μου ὁ ἀγαπητὸς, ἂν ς ὦ 4) δὺ:- . τ Ν 

Ἔρ6δ) ἀυΐρ ἀκούετε: Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαϑοται, ἐπέσον ὀῆι - ΠΕΡ ΝᾺ 

τυϑϑσωπον αὐτῶν, Ὁ ἡ ἐφοβξήϑησαν σφόδρα. Καὶ πυϑοσελϑῶν Β 

ὃ ἴησοις ἀνα. αὐῇ, Ὁ πεν, λέρϑητε, ὦμη φύξειθε: Ὲ- 

πουβαντες ἢ ὧν ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα, εἰδὸν, εἰ μη ̓ᾧ 
ἴυσοιὺ μόνον. Καὶ γάζα αινόντων. απ β δυτὸ Τῷ ὑὸς ὄροις, ἀνετείς. 

λα αὐϑροῖς ὁ ΤΠ λέγῶν, Μηδενὶ ἐἰπητὲ Ἂ ὅραμα, ἕως οὗ, 

Εν 0 ἰὸς δ ανϑρῶποῦ Θκ γεκρῶν ἀνάφης. ̓Καὲ ἐπηιρφυτήσοιν αὐ- 

᾿λοῆ πῶ Ἡμα 

κυ 

Μίαρ.0.8Β 

᾿ ὃν οἱ μα ϑηίαὶ τυ Ὁ λέοντες, Τί οἰ οἱ ἱγραμμαῖεις λέρρεσιν, ᾿ 

"- ὅτι. Ηλίϑ. δὴ [δὴν σδφοτον: ( ὁ δὲ ἔνσους ποκριϑές εἶ πε αὐ- ἈΕΤΩ͂Ν 

δὲς ἔς Ηλίας μδυὲ ἐΡΎ ΤΩ τσθϑττον, Ὁ ὸ ὑποκαταςήσα παῦτα "λέ- ἀνὰ 

υ “ γῶ δὲ ὑ ὑμῖν ὅτι Ἡλίας ἡδὴ ἠλϑε,α ὑκ ̓ἐπέγνωσαιν αὐηϑν᾽ τὼ 
ἐποίησουν ἀν᾽ ἀυπὼ ὅσα: ἀῤϑέλησειν. οὕτω Σ ὸ ἧος Ων ἀνϑρώπου 

» μδηφ παίοκν ιν αὐτῶν. Τότε σίλνῆκαν Θ μαϑυπαὶ, ὃ ὅτι δὶ 

μὴ ἵ ωαύνου Τῷ Βα ηιςοό εἶπεν αὐζις. 'Καὶ ἤϑύντων αὐ τϑὸς " 

" β ὀχλλον, σσρϑσηλϑεν ἀυπὼ " ανϑεϑοποφ᾽ γε πει. “5 ἀὐπὸ υο "Ὁ λές 

γῶν, Κύεμε ἥέισον μϑυ Φιὸ ὑον, δι σεληνιαζέται κὶ Ὁ κακῶς ποί-- Γ 

οἕ 'πολλάκις γαρ πί τῆ ὁ εἰς πύυρ, καὶ πολλάκις εἰς ἢ ὕδωρ. 

κοῦ, ̓προσήνείκα αὐτὸν Ο!ς μαϑηταὶς (συ, »ἡ ἐκ ἠδιωνήϑησαν. 

, 
να 

᾿ ΘΝΡΕΜΟΥΨΌΤΗΝ 

- . ́ 



ΩΝ Ἐφ τΡν Τα ὙΠ Ν ΠΣ τ: δἶνα ΚΑΙ προς με δῶ νον ἡ Ν δὴ 

δ ϑιῦς ᾧ ἢ Ῥ ᾿ ἐπ) ᾿ ᾿ 

΄ 

ἐφ 

λῳῖ Περὶ αἰτοιώτων τὰ Αραχί, 
-, ὧδ 
ὍΝ 

πὸ ἶιικςιἴδἕἶἔ ει  ΝΝΝΩΣΣΝ 

ΚΩ 

1. ΕὙΎΑΤΥ. 

ἀυτον ϑερριπεῦδτει. Αποκριϑὲς ὃ ὃ ὁ ἐνδοὺς εν εἴπερ, ἕ ἐρι α απι- 

φος Ὁ διερῥαμμένη, ἕως πότε ἐσομίαι μἐθυμδι: ως πϑδ' δυέξο 
μαι ὑμὸυ; Φέρετν μι} αὐν' ὧδε. Καὶ ἐπέϊέμησεν αὐτὰ ὁ ὁ ἴησοις, 

δ ὃ ὀξηλϑεν ἀ ἀπγὶ ἀυν τὰ δαιμόνιον, ὦ ἐθβαπεύϑν ὁ ὁ ὁ παῖς Στὸ ὁ 

ὥρας ὀκείνηρ. Τότε αραϑοίδιϑόντερ οἱ ἱ μαϑήταὶ τῷ ἵησοδ κατ᾿. 

᾽ ἰδιᾶύς εἶπον; Διαϊέὴ εἡμεῖς ἐκ ̓ ἐδιωγϑημδυ κβαλέιν ὐὲ τ]: : 9) 

Λνκ ζία 

- Μαριθ.8 
᾿ λυκωζια 

τ ἐμοδ νὰ δ. 

Ἂ ᾿ ἴσοι εἰ εἰπὸν αὐτοῖς, Διά. τίω ἀπιρίαν ὑμὴν." ̓ἀμίω » λέγω 

ὑμῶν, ἐαὺὴ ξγητὲ πίςιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐ ἐρέῖτε τῷ δρᾷ Ούτω, 

Μεέζουϑι ἀντεῦϑεν ὡκέ,. αὶ μεζαιξησεται. καὶ οὐδὲν αδωωα-- 

σῷ ὑμῖν." Φυπτὴ ὦ ΜᾺ: ὡς ὀκποράυ)έται εἰ μὴτῶν πέϑσευ- 

" Ὁ. ὁ νηρείᾳ, Αναφρεφομῆμων κα ἢ αὐτῶν ὧν Τῇ ἡ Γαλιλαίᾳ, ἐπῶν 

αὐποῖς ὃ ὁ ἴησις Μολλφὸ ὃ ἡὸς τῇ ἀυϑρώπου πουρα δι δοόϑτη εἰς 

χέρας ἀὐϑρώπων, ̓χαι ᾿ Σστοχ)ενοῦσιν αὐὸν, Ὁ τὴ πϑάτη ἐἐμέ- 

66. ἐγερϑήσῷ,. Καὶ βυπηϑηοβ σφόδρα. Ἔλϑυνγων δὲ αὐτῶν 

εἰς ̓Καπξναθμ᾽, πσεϑσηλϑον Φῶς δίδραγχμα λαμιξανοντες 

ΩΣ Πίσρω, ὼ ἃ εἰγτον, Ο διδοίσκαλος ὑμὴν οὐ τελέ ῷ διδρα- 

χμαρ λέγ, Ναί. Καὶ ὃ ὅτε εἰσηλϑεν εἰς τί οἰκίαν ,»αὐεϑέφϑα- 

σέν αὐτὸν ὁ δ ἴησοις, λέγων; τί δοκαὶ, Σίμων, οἱ βασιλεῖς Δ 

γὴς Σστὸ Ἴζϑων λαιμ(αϑοισι τέ τὰ ἡ κηῖνσον; ὑκίς ΧΙ ἡῶν αὐ--: 

τῶν, 1ξ στὸ  λοτθίων; Λέγη ὠυπύ ὁ Πέρος, Απὸ ΩΣ 

: τείων: ἔφη ὠντῷ ὁ 0 ἰησόῖ, ἄραγε ἢ ὐϑεροὶ εἰσιν οἱ οἱ ἡοί. ὕα5 

μὴ σκα»δδιλίσω μὸν αὐτοις, πορδυϑεὶς εἰς τίω ϑαίλοιαστεν, βά- 
λέ ἀΐκιρρον,; καὶ Υ ἀναβαντα τσϑῶτον ἰχθώρα δρῶν: Ὁ ὃ αὐοίξας 

Ἂ μα ἀμ, οδὐρησο 9 βαιτηρᾳι: ὀκέῖνον λαξων δὸς αὐτοῖς αὐ 

Ἕν ὀκείνῃ ΤῊ ὥφρι χυθϑσηλϑον οἱ ἱμαϑυται τῷ 

ἐκ »λέροντες, Τίς ἀρὰ μείζων ἀν: ὧν τὴ ἢ βασιλείᾳ ἥ' Υ οὐρφι- 
γῶν; Και ἰ πυθϑσκαλεσοί μος ὁ 0 Ζησοις παιδῖον, ἔσησεν αὐὴὸ ἐν 

μέσι αὐτῶν, Ὁ εἶπεν, Αμίω λέγω ὑμῖν, ἐαν μή φραφῆτε, 

καὶ γβύμοϑε ὡρζᾳ παιδία: οὐ μη  εἰσέλϑυτε εἰς τίει βασιλείαν 
ΕἾ οὐρανῶν. ὅςτις οὐὖ ἡ [ἀπεινώση ὁ ἑαυτὸν ὡς Ὁ παιδῖον Οῦτο, 

οὗτὸς δ ν ὁ μείζων ὡν τῇ ἢ βασιλείᾳ ἕ' ἢ οὐρανῶν. "Και ὃς ἐαὺ δέ- 

ξηται πάιδέον Οιοῦτον ὃ ω οὐχὶ. τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέγάται᾽ 

ὃς σὲ αὖ ̓ σκανδαλίσῃ ἕ ἐνώ Ἢ μικρῶν Ούτων ἕ' Τ πιρευόντων εἰς Ἵ 

μὴσιμφίρι ἀπῇ ἰγα κρεμαϑία μύλος. ἀνικὸς )}1 Ὁ ὧν γρά- 

λον 

λδῚ περὶ Ῥω λεγόντων, ἧς μέζων. 

ρος 

δες’ 

ροζ' 
͵ 

Ρϑ" 

μεθ᾽ 

᾿ 

᾿ ἀμδοϊωλώνα 

7 Καφαρνα- 

οὐμ, β. 

δ ὠμδρτήση εἰς σε ὃ ἀδελφὸς σου ὕπαγε 

μεταξὺ (ὁ ἡ ἀ ἀὐδ μόνε! ἐαν (ου ἀκούση, ἐκέ βδησαιρ ̓  ἀδελ- 
ϊ Φον σου" ἐὰν μὴ ἀκούση ,αὐραλαδε μᾶς συδ ἐπ ἔνα, ἢ δύο, 

ἧνα ̓θλι φὐματου δύο μδρτύραν [ τέκῶν σουϑῊ παν βῆμα... 

ρμπζ 

----- ἡωλ εις, 

λῆ Περὶ ἑκατὸν πυρϑζατων αὐ βαθολή. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 21 

Χῆλο ἀμ Ὁ; ὁ καζα πονϊεοϑίς .Ψ τῷ πελοιγά ἡ ϑαλοίατης. Οὐαὶ ̓ 

τῷ Ὁ κόσμῳ Σισο ἢ ω σκανδὰ λῶν. ἁνάξαν γαρ ὅν ἢ, εῖν ἃ σκᾶν- 
151} πλίων ναι τῷ ἀνϑρῶπω ὠκείνῳ δὲ αὶ ηὁ σκανδαλον ἢ ἐρχέ- 

Εἰ; ἼΎ » χείρ (δὴ ποι; σου σκανδαλίζᾳ σᾷ οὈκκοψφον αὖ-- 
τα, ἡ βαλε ἀπὸ (ὁ. καλον σοι! ἄξην εἰσελϑεῖν εἰς 1 Ὑ ζωίω χω- 

λὸν ω κυλλὸν ἢ ΕΗ ἢ δύο πόδας. ἔχο ντα βληϑέωναι εἰς 
ὃ ̓" Σ αἰώνιον. καὶ 

ΡΝ 

ἀσοϑῶν, ἡ δύο ὀφϑαλμοι Ἵ “ θληβειζαι εἰς Γ γέρνναν ; 
πυρός. Ορατε μη ναϊαφρονίίε ἑνος ῃ μικρῶν ζυτων' λέγω ' 
γρὺ ὑμῖν ὅτι οἱ ἀήελοι αὐῶν ἐν ὀράνις δεῖ παν"ὸς βλέποισι 

εἰ «λ 
; ' 

τὰ τυεόσωπον ΤῊ ἰ ποῖζϑο μου τ τ οΨ οὐρανσις. “ἤλϑε γα 0 " 

Ἵν ̓ἀνϑρώπου στῶ σοι ὁ Σσολωλός. Τῇ ὑμῖν δόκεῖ ὁ ἐα δοϑυν.- 

ταὶ ΤΙνΙ ἀγϑρώπω ἑκα ὸν αεόξατα, καὶ πλανηϑη ὧν ἐξ αὐης, 

ὍΘ ̓ἀζεἰς ᾧ ἐ ὀῤνοψηκοντοεννέα,, θλια ὁ ὀρή πορέυϑς ᾧτε ἃ ̓ 
᾿ πλαγωμᾶρον; ὦ ἐὰ ἐκ" βυυται ὄὑρεῖν αὐὴὸ ̓ ἀμίω λέδω ὑμῖν, ὃς 

ἧς γα! ρ ἐπὶ ἀυπὼ μᾶλλον ̓  ; γι Οἷς. ἀννένηκοντοιςννέα τοῖς μη 
πεπλανηιδροις. οὕτως ὑκ ἔς! ϑέλημα ἐμαπροῦϑεν Τὰ προς ὑ- 

μμε Ψ οὐρανοῖς, ἵνα, ατόληται εἷς Τὴ μικρῶν τούῶν.᾿ Ἑαν 

δ ἔλερξον αὐτὸν 

ἐαν 3 παυρακούσι, αὐτῶν, εἰπε τὴ ὀκκλησίᾳ; ἐὼν 5 Ὁ ἡ Φ ὠκκλη- 

σίας πουραχούση, ἐρῶ σοι υἴξηβε ὁ δ “ἐθνικὸς καὶ ὁτελώνης. ᾿ἀμίω 

λέγω ὑμῶν, ὅσο ἐὰν δῆσητε ὅλι τῆς γ) : γῆς, ἐρῶν δέδευϑρα ὧν τῷ 

οὐρανῷ: καὶ ὅσοι ἐὰν λύσητε ὁἶλι τὸ της γῆς, ἔςο! λελυμῆυα ων 

πὸ Ὁ οὐρανῷ. πώλιν "λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐαν δύο ὑμ συμφωνή- 

σίοσιν οἾ σι ἦγὸς αἷϑὰ πουτὸς τορα)μάτος ς οὗ ἐαν αἰτήσων-- 

ται, γβυήσεται αὐτοῖς πούρα, ΤῈ Ηἰ ποίρός μϑυ Τῷ ἐν οὐρανοῖς. . οὗ. 
γαρ εἰσι δυο ἥ ̓ Ῥὲς σζωηγμμένοι εἰς ἡδέμον ὄνομα, νὠκᾷ εἶμι Ψ 

μέσω αὐτῶν. Τότε προσελϑῶν εἰυπὸ ὃ Ο Πέφος εἰ ΕἼΤ 'Κύρμε, 

ποστώκις ὑμδρτήσᾳ εἰ εἰς ἐμιὲ ὁ ἀδελφὸς μου, ἡ ἀφήσω εἰυτιὸ 

ἕως ἐνβακιρ, Λέγᾳ οἰυπτ ὁ ὁ ἰκσούς, Οὐ λέγω (οι, ἰ ἑπθακες ΝᾺ 
᾿ 3 οἷν ς 

ὧν, ἢ 

Κεφ .6.Ὲ 

μὦ».}.Ζ 

᾿ Π 
Ἐχ κλησιῖᾷ -- 

«εὐ «08 

γαλιλγ.Α 

Δυκωθι 

Αδκ α 

λαιντοβ ὰ 

οὐὐφησια- 

οἰκου ιθ.8 

ἰακ. «ἃ 

Δῶτοωζιθις 

α 19.8. 
βικοριγ. 

ἐξ ρ.,..Ε. 

ων Ὁ 

Ο Θ εαν. }.Δ 

α.κοριΕ. ἃ 

[ω-.χικ 

Λυκυζὰ 



᾿ Ἂ ἣν 

ὯΝ 6 οι λθ νν ὀφείλοντον μύρια νέλωνα. 

4 ““ ἙΎΑΓΤ, 

ἕως ἐζ δομεηκοντάκε κἐς ἐγῆά. Διὰ τοῦ ὡμοιωϑη ἡ ἥ βασιλεῖ 

᾿ “ἢ οὐρανῶν δ δὰ ΤΩΣ ὃς ἠϑέλησε σὰμαραι λό τὴ 

Ῥ δούλων αὐτῳ. ̓ὰρξ αμϑυ 'ου 3 αἰεΐν" σίμυαλρῳ, -πέρσννέχθη 

εἰυπὸ δἰ εἰς ὀφφλέτης μυελωνζαλανῶν. μὴ ἔχοντος 3 αἰυ Ὁ Ἄτο- 

δοιώαμα, ἐκέλδ' δ ν αὐν ὁ κύρκος οὐμα ᾧ πφεφιϑίιυαι ὭΣ: γαυαι- 

Δ κα αι ἐδ" φᾷ τέχνα, ἊΣ παντα ὅσει εἴλά, Χ) ἡ ἀστοδοϑύευαι. Πεσών 

οι ὁ ὁ δουλος" «πεοσεκύνᾳ ἀυτά, λέγων, Κύραε μακροϑύμησιν 

ἐπὶ ἐμοὶ, κ παύτα σοι ὑποδῶσω. υΣπλαγχνιοϑεὶς δὲ ὁ κύφμος Τῷ 

δούλου ὀκείνου᾽, ἀπέλυσεν αὐὸν, Ὁ ὁ δανῴον αὐφηχαν ἀυπὸ. 

Ἐξελϑὰν 5 50 ὁ δουλος ὠκεος ἄρρεν ἕ ἐνὼ τ' ἢ σὰυδούλων αὐ ΤῈ ὃς 

| ὠφῴλν ἀυπὸ ὁ ἑκατὸν δίωάεκα, ζ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέ- 

ι 20. Απὸδὺς 46: ᾿δ, τι ΟΦ. ἐλᾷς. Πεσῶν ουὖ ὁ ὁ σίυδουλος αὐτῷ 

5.5 εἰς Οιῤπούας ἀυδ ὑπουρέκάλᾳ αὐ 7 »λέγων, Μακροϑυμυησὸν ἐπὶ 

β ᾿ ἐμοὶ, ἡ παύτα Στοδωσω ει. ὁ δὲ ἐκ Τίϑελεν λα ἀπελ- 

| ϑων ἔδαλεν αὐ. εἰς Φυλακῆν, ἕως ̓  ὁ Στοσζω Ὁ ὀφέλόμδοον. 

ἰδόντες 3 οἱ σίωυ δουλοι εἰμὴν .ᾳ ' ϑβνομδμα,, ̓βἔυπήϑησαιν σφὸ- 

δρα ἃ θϑύντες δεέσοίφησαιν τῷ κως, ίῳ αὐτῶν ταύταζᾳ γδυὸ- 

να. Τότε «περσκαιλεσείμϑρος αὐτὸν ὁ κύριος ἀκ , λέγῃ 

υτῷ, Δοῦλέ πονηρὲ πᾶσων 7 ̓ὀφφλίω ὠκεϊνίευ άφηκαᾳ (οι, ἐ ἐπεὶ 

Οὐ ἐγω σε ἠλέησοι; Καὶ ὀργϑεὶς ὁ χύσμος ἀμ τ αροέδοοκην ς αὐ-- 

ΣΟ (ασαινιφοὶς, ἕ ἑως ὃ ἐ Ἀποδῷ παν ὀφάφλόμδρον αὐτῷ. δῶ 
"ὁ ὃ πατὴρ μου ὁ ὁ ἐπουράνιος ποιήσ ὑμῖν, ἐαῦ μὴ ἀφητε ἕχα- 

φος Τῷ Ὁ ἀδελφῷ αὐτῷ ἵν δυστὸ ἢ: καρδιῶν ὑμδ α πωραπῆωμα- 

τὰ αὐς. Καὶ ἔϑάετ ὃ ὅτε ἐτελέσεν ὁ ἴησοις ρύις λόφοις 

Ούτοις, μετῆ Γ πὸ Ρ Βαλιλαίας νὴ ἤλιϑεν εἰς ζ οθκα Φὶ ἘΣ 

δαας πέραν ἥ Ὁ Ἰορδανου"κὰ 0 ἠκολούϑηο αἰμπτὸ ὄχλοι πολλοὶ, (ὃ 
,ΞὩ᾿]ῆ]΄“ΦΠΦ--- ἐϑεροίπευσεν αὐζις ὠκεὶ. Καὶ χυθοσηλϑὸν εἰπε Φ ΦΉΙς: 

στα! πειρρίζοντες ἐ αὐτὸν, λέροντες αὐτῷ, Ἷ ξεν θὐϑρωπω 

ΓΝ ᾿ὐπολύσοη Υ γαυαικα αὐτοῦ κ'ὶ πᾶσαν ̓αἰπαν .Ο δὲ ἜΥΠΈΡΙΣ 

τυ, θεὶς ἀπε αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε δηι δ᾽ ποιῆστιρ ἀπ ἀρχῆς, αρ- 

σεν ΧΟ ἐϑῆλυ ἐποίισεν αὐτοι; ᾧ εἶπεν, Ἕνεκεν Οὐύτου καπαλᾷ- 

ψέ ἄνϑεθοπος ᾧ πατέρα ὸ τίω μητέρι, Ω «πεϑσκολληϑήσε- 
». ταὶ Τῇ γαυακκέ ̓ αὐτοί, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σίρρχᾳ μίαν. ὡς- 

“ΠῚ Περὶ ἢ ἐπερωτησόβτων δὶ ἔξοον Ἔὐθλυσ δ γωυυαϊκρι. 

ΤΓεγ.β. Δ΄ ᾿ ὉΨ 

ες ἀφέσ ΑΗ 

αὐ χορ.“ .Δ 3» 

φ 

| 

ΝΝ πουρεκάλεσοι με ἐκ δ καί σε δεῆσο ὃ σίωυ δουλὸν σου, ὡς. 
» 

} 
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[ 
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᾿ κ δ ἌΡ Ὁ ὙΠΟ ΈΣ ΩΝ ἀπε π ον ἸΤε ΠΟΥ ΦΟΝ Ὁ στ πὴ ΎΤ 7Φ' ΤᾺΣ ΤῊΣ Ὁ ν ταν ΑΝ Ὁ ἘΡΤΤΙΝ «(ΟΝ 

-ἢ 9 

μὰ Περὶ τοῦ ἐπερωτόσθρτος πλοισίου ἢ ως 

«ΑΥΦ ΜΑΤῸ δος ἃς 

γεὺχ ἔπ εἰσὶ δυο δλλα σερξ μὶ μία. δ οιῦ ὁ Θεὸς σἀυεζώξεν ὃ αἱν-- 
ϑόοπος μὴ ἡχωφαξέτω. Λέγρισιν εἰπε" Τίουῦ Μωσης ἐνέφ. 

Ἅριτο  δοιευαι βιξλίον ὑποςτεσίου, κὴ διτολύσοιι αὐτίωυς Λέγά 

αὐτοῖς, ( ὧπ Μωσῆς τεὸς τίωω σκληροκαρδίαν ὑμὴν, ἐπέρε- 

ψυύ ὑμῖν δπολύσαι ταῦ γαυαικας ὑμὴν, απ ἀρχῆς δὲ οὐ γέ- 

οφργεν οὕτω. Λέγω: : ὑμῶν ὅτι ὑφᾶν Στολύσῃ ἢ Υ γωναῖχα αὐ-- 

τοῦδ᾽ εἰ μυὴ οι πορνΐᾳ, γαμήση ἀλλίω εἰλδιχοι ται" "ἡ ὁ δυτο-: 

λελυμδύϊωυ γε μὴ σις μοιχᾶται. Λέγρεσιν ἀυπὺ οἱ μαϑνται 

ΩΝ Εἰ οὕτως ὁ δξην ἡ αἰπα ἦξ αγϑρῶπου μῃ ὅλο γαρακκὸς, οὐ 

συμφέρᾳ γαμησοι. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες γωροίσι τὸ τὸν 

λόρον ζυτον,δλλ᾽ οἷς δέδοται. εἰσι "» δὐνοῦ ἄϑι, διΐενες οὐ Χο": 

λίας μηῖφϑς ἔγϑυνη ϑησσιν οὕτω: και εἰσιν θὐνοῦχοι, δίπνες ἀὐνου-- “- 

᾿λύρϑιεσαν προ Χὰς ἀνϑρώπων" Καὶ εἰσιν δύνουχοι, οήκνες δ)νέ- 

ως ἑαυτοιᾷ, διαὶ τ βασιλεῖαν τὴ οὐραϑῶν. Ο δωυαμϑυος, ̓ 

ἢ χωρέιν, χωρέίτω ." “Τὸπ παξοσηνέχθη ἀὐπὸ πα:δια, ῥά ταῤν 

χεῖρας δΖιϑη αὐτοῖς (ἢ προσεύξηται. οἱ δὲ [Ω: ϑηταῖ ὑπετμν: ὃ 

αὐτοῖς. Ο; 2 που εἰσίν, Α͂ Φετεῖα παιδία, ̓  μιν: κωλυ: ἼΘΕ ̓τοὶ 

᾿ ἤἴηϑαν προς. με 20 δ Οιούτων ἄξὴ)ν ἡ βασιλεία γ' ἡ ρα! Ων. Καὶ 

Οὐ ιϑεὶς αὐτοῖς τοῦ χεῖρας : ἐποράυϑν ὁ ὡκειϑεν. Καὶ δου εἰς 

᾿ασθοσελϑον εἶπεν αἰπτὸ, Διδασκαλε εἄγαϑε, ζς αἰγαϑον “ποῤίστωο 

ἵνα ὑχωζωϊω αἰωώμον; ΟΣ ̓ εἶπεν στο, Τί με λέγης ἐγαϑόνιἠς 

δεὶς ἀγαος, εἰ μηξς, ὸ Θεός, εἰ ὃ ϑελᾷς εἰσελϑεὶν εἰς ἡζωίω, 

Ἴηρησον τας ἐντολάς. Λέγή δὴ Ποίας; Ο: ἢ ἤθους εἰπε δ, Ου 

Φονδ)σές, ου μοιχεύσές, Ου κλέψας, Ου ψευδεμδρτυρήσῳς, 

Τίμα 7 πατέρα (ου, ΟΥ Ὑ μητέρα. Ὃ ,Αγαπήσᾷς τν πλ᾽σίον 

σου ὡς σεαυτὸν. Λέγέ εἰυπὸ ὁ 0 νεανίσκος, Παύτα: τοῦ τα ἐφυ-- 

λαξαμίω: ὡκ νεότητος μου, {ἔπ ὑσερῶ, Ἐφ᾽ ἀντ ὁ Ο ἑησοιξ, 

Εἰ ϑέλάς τέλφος Φὴ οὐδεν χολησον (ου ταὶ ὑπώρχοντα, ὁ δὸς ; 

πΠωχοῖς, ὁ ἐζ4ς ϑηισαυρον ὧψ οὐρανῷ: καὶ “Ὁ δεῦρο ἐἰκολούϑᾳ μοι. 

Ακούσαιρ ἢ ὃ γεανίσκος )λόλον, ἀπῆλϑε λυποῦ μόρος" ἴω- ΝῊ 

ἔχων κτήματα πολλά. ΟΞ 9 Ἰηυ ἐἰ εἶπε Ὅις μα ϑηταιρ' αὐτοῦ, 

Αμίω λέγω ὑμῖν, ὅτι διρώλως πλούσιος  εἰσελάύσεται εἰς Ὁ 
βασιλείαν δ οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῶν,  δὐκοπώτερον 651 

κάμηλον διὰ τρυπήματος ἀν ωΣ διελϑην, ,ἢ πλούσιον εἰς 
ζ, 1. 
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Ὧν : ὌΠ... 
χοῦ Υγ ΨΥ Πεεὶ Ὁ μιαϑουκδῥων Ἰργατων.. 

156 ΕὙΥΑΓΥΤ. 

᾿ τίω βασιλείαν τε Θεοῦ εἰσελϑεῖν. Ακούστωντες δὲ 
οἱ μαϑιταὶ 

Ρ ᾿ἀΐ οὀἰξεπλυήίασοντο σφόδρα, λέρρηες, Τίς φραά ϑαυαται στω-- 

ΜΡ ἐμέόλεψας δὲ ὁ ἴησοις πεν αὐτοῖς, Παρα ἀνϑρϑόποις 

ζυ Ὁ ἀδωω τὸν 5}  πουρα ὃ Σ Θεῴ παύτα διιυα τὰ ὅ 1. Τότε α- 

ΜΕ ῚΣ ποκριϑεὶρ ὁ ὁ Πέζος εἰ εὗπέν ἀυπὶ," ̓ἰδυὺή ἡμεῖς ἀφήκαμδυ παύτα; 

" ͵]ὦ ἠκολουϑήσανμδρ οι" ἐς αρα, ἔσται ἡμῶν: δ ἴησοις ̓ὐδν 
α.-- 

τοῖς, Αμίω λέγω ὑμὶν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἱ ἀκολου ϑησαιντές μοὶ ̓ν τῇ 

παλιήνεσίᾳ, ὁ ὅταν καϑιση ὁ ἡὸς ἅ ᾧ ἀγϑρόπου ὅΖὶ ϑεθνε δὸ Ω 

υκχβιΔ αὐτῷ, ̓ καϑισειϑε "Ὁ ὑμεὶς δι δώδεκα νοις, κρίνοντες τας 

δώδεκα φυλαῖς: - Ψ Ἰσξεαήλ. "ἡ παῖς ὃς ἡκάν “οἰκίας, ̓  ᾿άδελ- 

φοις, Ἴ ̓άδελφας, ἢ πατέρα, ἢ μήέρᾳ, ἢ γαυαίχα, ἢ τέκνα, 

ἦ ἀγοϑιξ, ἕνεκεν τὸ ὀνόμιατὸς {7} ἑκα τοίαπλα σίονα λῆψε- 

Μὰρ ΚΕ ται, "ἡ ζωϊωὼ αἱ τι ὠνιον κληρονομνήσά. " Πολλοὶ δὲ ἐζνται φ
ϑῦ- 

Ἀυκ.γιζ κ πὶ, πὶ, ἔλατον κὴ ἔσγατοι, τέρτοι. Ὁμοία γαρ ; ὅξην ἡ 

βασίλεια, τ ἢ οὐρανώνἀνϑρω. μῶ οἰκοδεατίοτη, δρῖος ὀξῆλϑεν ὦ α»- 

μα Θεδὶ ὶ μιά σοιεϑαι ἐργαταρ εἰς ἢ ἀμπελῶνα αὐ. συμ.- 

Φνησαις δὲ μῳ Σ ἐργοῦτοων οκ δίων φλου ηΐω ἡ ἡμέραν, α- 

“πέςηλεν αὐτοῖς εἰς 1 αὐ πελώγά αὑτού. Και ̓οξελϑων δι 

τείτίω ̓ὥρδων, ἐδ ἄλλοις ἑσωταρ ὧν τὴ ἀδορᾳ Ἔρφρις,; χα;- 

“ χείνοις εἰτέν Ὑπαλέτεκ ούμεις εἰς 1 ἀμπελῶνα, ὃ ἐαν ἢ ἢ δὲ-- 

καίον δώσω ὑ ὑμιν. Οἱ δὲ ἀπηλϑϑον. Πάλιν αι τϑὰ ἐκτίω 

ὦ δ ἐννάσ ὥραν, ἐποίησεν αἴσαύτως. αἰϑὰ δὲ ἢ αὶ δειαπίωυ ὡς- 

ρων ἐξελθὼν, δρεν ἄλλοις ἑςζωτοις Ῥρορις, "ἡ λέγ αὐτοῖς, τί 

π ἑρήκατε ὀλίω πίω ἡ ἡμέραν ἀρρί Ῥ Λέροινε ἀσπὺ, ἴοι οὐ-- 

δεὶς ἡμας ἐμιαθεώσσετο. ΛΕ αὐτοῖς, ὑπαάγεπ "κα ὑμεῖς εἰς Τ' 

ἀμπελῶνα »"ὰ ὃ ἐὰν ἡ δικαιον λήψκῶε. ὄψιας: ἢ  ϑυομδμης 

ΑΛ ὁ ὃ κύφμος “α ἀμπελῶνος τῶ ᾧ Θπίζόπω αὐτῷ, Κάλεσον Όις 

ἐργαταρ,κὶ ἡ Σποδὸς αὐτοῖς Ν μιοϑοκὸ ἀρξάμδυος Στὸ ἢ: ἐσα- 

Β τῶν ἕως Ὁ πρώτων. Καὶ ἠϑύντες οἱ ΌΔῚ ̓  νδεκατίω ὦ ὡραν, 

ἔλοι ΟΥ ἀνά ̓δίωαφμον. ἤϑοντες δᾷ οἱ τϑθϑῦτοι ἐνόμισαν ὅτι 

᾿ πλθίονα λήνον")" δ δ ἔλφθον κὶ αὐτοὶ ὶ ἀνα δδενά 6,ον. λαιξὸν- 

ἰδ ἣ  ἐγϑήυζ ον Ἂν τὶς Ἰ άΜΕΣ δὰ ὑλεγρίῆες, ὃ ν οὗτοι οἱ  ἐσχάτοι 

μίαν ὡραν ἐποίησαν," ἴσοις ἐμὶν αὐτοιβ ἐποίισας, ἧς βαςεί ἐ. 

σῶσ! τὸ ἐρίς τῆς ἡμέρας, Ὁ ΩΣ 'καύσωνα. Ο: ̓  ) ἀστοκριϑεὶς εἰ- 
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μΑΥ Πεοὶ ἵν" ἐὼν τ τ Ζεξεξαῴε. μοὴ Περὶ Ὁ δὺο τὐῶλοις 

ΚΑΤΑΜΑΤΘ. 1 
᾿ πεν ἐν) αὐτῶν ταὶ ς, ἐκ ἀδικώσε' χε δέευαοὐπ᾿ σιϊυεφφώνη- 

σα μον 5 : ρον τὸ σον, "ὦ ὕπαγε. ϑελω ὃ ) Ούτω τῷ τῷ ἐσαίτωδου- 

γα ὡς καὶ (οι. ἐκ ἱξεῖ μοι. ποιῆσαι ὃ ϑέλωξνζοις ἐμοις εἰ ὁ ὁ-- 

φϑαλμός σου πογηρὸς ἄξιν ὃ ΟΤΙ ἐγω ἀχαϑὺς θμι; ̓Οὕτως ἔσοῦ) ἣ 

οἱ ἔσχατοι, φϑϑτοι' Ὁ οἱ ὥσέῶτοι, ἔϑγατοι. «πολλοὶ γὰρ εἰσι Ἀλή-- 

᾿ τοὶ εὀλίλοι 3 ὠκλεκτοί. Καὶ ἀγαξ αἰνων ἃ δ Τησοιξ εἰς Τεροσο- 

λυμα, πουρέλαιξε Οις δωδεχᾳ μα ϑηταὶ καί Ἰδέαν ἐν ων ἢ ὁδῷ, 

᾿ ᾧ πεν αὐτοῖς ̓ ἰδοὺ ἀναξανομδω εἰ εἰς ἱεροσυλυμα: "ὦ ὃ ὑὸς 

7 ἀνϑρώπου ̓ παραδοϑήσεται ις δροχδάσι ῷ λραμματευ- 

σι" "ὴ κατακρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτώ, Ω «αϑραάδωσοισιν αὐτὸν Ὅις 

: ἐθνίσιν εἰ εἰς τὸ ἐμιπαξαι κὶ χ μαφιγῶσοι κ ςαυρῳσαμ᾽ κυ τὸ τα 

ΜΎ τῇ ἡμέρᾳ ᾿ ἀγαςή σεται. Τότε φαϑϑσηλϑεν εἰνπῷ ἡ; μήτηρ τ 

ε “ων Ζεβεδαίου, μα Τὴ ὑῶν αὑτῆς, πϑξϑσκιιυούσει κὸ αἰτοῦ-. 

σού τι ὧρ ἀμ. Ο: ὃ εἶπεν αὐτῇ, Τί ϑέλφο: λέμ ἀυπὸ, Εἰπε 

γα καϑισεοσιν οὗτοι οἱ δυο ἡσίμλου, εἷς ὡκ δεξ ὧν σου, ὦ ὧς ἐξ 

φωνύμωνδι τῇ (ασιλείᾳ, ΟυΑποκριϑὰρ ὁ 0 ὃ ἵγσοις εἶπεν, Οὐκ, 

ΠῚ, αἀτείοϑε. δειΐαϑε πιεὶν τὸ ποτήρ (ὃ ἔγω ὡ πί 

"Ὰ βαήηισμα ὃ ὃ ἔγω ̓ βαηλίζομαι, βατῆαϑήευ αι: τ 

Ἂ αἀυπὼ, Δαρυαμῖθα. Και λέγ αὐτοῖς, Το μῳυ ποτήρ μὸν 

μου πίεῦϑε, ἿΣ Ὁ βαπβισμα ὃ ὃ ἐγω βατβίζομαι, βαπβιεϑίεσε- 

δε" ΩΣ δ χα ϑίσοιι ὡκ ϑεξιῶν μου ᾧ ὸξ ἀ)ωνύμων μου. τ κ ἐσιν 

“Ἢ ἐμὸν ̓δο᾿ίυακ, δλλ᾿ οἷς ἡπτοίμα «τοι τοῦ ᾧ παζὸς μου. Και α-- 

κούσουδιες οἱ δέκᾳ ἡ ἠγανάκτησαν «δὰ τὴν δύο ἀδελφῶν. ὦ δὲ 

ες ἴησοις σικα λέσοι υϑυος αὐὐτοις, εἶπεν, ̓ Οἰδδτε ὁπ οἱ, ἀρ- 

χοντες Τ' ἐθνων καταχυραά)οισιν αὐτῶν ΝΣ οἱ ; μεγάλοι Κα-- 

πεξοισιαζοισινς ἀύτων. θχ οὕτως δὲ ἔξει ὧν ὑμῶν" ΔλᾺ ὃς ἐαν 

ϑελῃ ὧν ὑμῶν μέγας γβυεῶαι, ̓ ἔσω᾽ ὑμὴμ διάκονος" καὶ ὃς ἐαν 
᾿ σοῖ ϑέλῃον ὑμὴν ἐἐ 41) ζσθϑοτος, ἔςω ὑμὴν δοῦλος. ὥςβὸ ὑὸς ΤΩ 

ἀνϑρωπου ἰς ἦλϑε διακονηϑέαυαι, αν διακονη σευ, κὴ δδιιυαι 

μοὴ 7. ἢ ψυχέω αὐτοῦ λύξον ὁ ἀντὶ πολλῶν. ᾿Και ὀᾳποράνομῆμων 
ς αὑτων ΚΣ ἱεραχώ, ἠκολούϑησεν ἀὐυτ Ὁ ὀχλος πολις. ΧαΙ ̓ἰφοὺ 

δύο τυφλοὶ καιϑημδμοι φραΐ ὁδὸν. ἀκούσαντες ὅτι ἴησοιρ. 

αἰραγή ἔκραξαν λέλοντες, λοηζον ἡ ἡμᾶς ξΚύρκε ἡὸς Δαξισῖ: 

Ο: 5 ὄχλος ἐπετιμνησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ ἱ δὲ μεῖζον 
0.Π- Ἴ 

Δ 
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λδκι πε, 

Τω.η, ἢ 

Σ Μαρ. ΡῈ 

Νίαρ ΠΩ 

ἈΏ ΧΟ Γ 

Ψ. 



ΗΝ ἐστ χ τεα Σου ει δι τ τισι ΣΟΥ ΣΙΝ ΕΝ ΕΝΝΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΣΣΧΦΧΚ..-νΝ- 

«᾽ 
: 

μὲ πμὶ Αὐγῳ ὁ τῷὸ πώλου». μι" Περὶ τυφλών ᾧ χῦ
λον ϑεροιτάλωντων. 

38 ΘΟ ΕΥΑΤΓΙ͂, ΝΝ 

ἐκραζὸν, λέχονες, λέησον ἡμαξ Κύσκε ος Δαῤίσι: παι σας 

ὁ ἴησοις. ἐφώνησεν αὐτοῖβ, χαὶ εἶπε ΤΙ ϑελέτε πομίσω ὑμι
ν; 

Λώισιν αὐτῷ, Κύρκε, ἵνα ἀνογϑῶσιν ἡμὴμ (Ὁ ὀφϑαλμοί. 

: Σσλαιχνιϑεὶς δὲ ὁ ἴησου; ἥψατο ἦν ὀφϑαλμῶν α
ὐτων"Ὁ δῦ- 

Δ 

“Καὶ ὅτε ἡ ἦίσων εἰς ἱεροσόλυμα, καὶ ἠλϑὸν εἰς Βηθφα)»" ̓ 

χοὸς “ὁ ὄρος ἢ ακῶν, τότε ὁ ἴησοις αἀπέςηλε δύο μαϑηταξ,λέ- 
ἄτ Ι Δ ἢ νὴ κνο : ᾿ 

γῶν αὐτοις, Πορόυϑητε εἰς 1 κωμΐω τίωω ἀπέναντι ὑμήν ὅυ- 

᾿ς ϑέως φἡρήσετε ὄνον δεδεμϑωίευ, ὃ πῶλον μιετ' αὐτὴ" λυσοαες
 

᾿ἀγαίγετέ μοι. κοὶ ἐὰν ες ὑμὴν εἴπη τὶ, ἐρέτε ὅτι ὁ Κύρκος αὐτῶν 
χζείαν ἔχ ' φύϑέως δὲ ̓ποςελή, αὐτου Τοῦτο δὰ λον 7:2: 

, γέν, ἱᾶ: πλλθφ» 8 Ὁ βηϑεν διαὶ Τῷ χσοοφύτου λέλοντος, Εἰ- 

, πᾶτε Τῇ ϑυγατοὶ Σιῶν, ἰδοὺ ὁ βασιλεις (ου ἐργέται σοι! ὥοροῶ-- 

᾿ («ὦ ὠχιβεξηκῶς οἰ δὶ ὄνον, (ὃ πῶ λον ἡὸν χὐἰποζυγίου. Ποράυ- 

᾿ς οέγγές δὲ (Ὁ μαϑηταὶ, ὦ ποιήσοαδες καϑτὺς χυδϑσέταξεν αὐ- 

πὸς ὁ ἴησοιξ, ἤγανον τίωυ ὄνον καὶ “ὃν πῶλον, ᾧ ἐπέϑηκαν ἐ- 

παΐω αὐτῶν ἃ ἱμάπα, αὐτῶν, "ἡ ἡ ἐπεκαϑισεν᾽ ἐπαύω αὐτῶν. 
ἐλ “,  ν εν ος οὥξλε. ἢ . Δ ε ρΩ, ἡ 

Ο ἢ “λειςὸς οχλος ἐσρωος ἑαυ ἰα ἱμαΐια τ Τῇ ὁδὼ ἘΥΛῸΙ 

ἢ. ἔκογῆον κλώδοις Στὸ Τὴ δένδρων, ὦ ἐφρώννυον ὧν τῇ ὁδῷ. 

Οἱ δὲ ὀ Χλϑθι οἱ χοοϑάλοντες ἔκοὶ οἱ αχολουϑοίιυτες ἐκραζο
 ν.λέε 

᾿φϑήϊες, Ωσανναὶ τῷ ἡῴ Δαζιἱ)σῖ, δὐλογημϑρος ὃ ἐρχόμδνος ἐν 

ὀνόματι Κυρκου »τ ὑσανναὶ ἂν Ὅις ὑψίςοις . Καὶ εἰσελθόντος 

ἀυᾷ εἰς ἱεροσύλυμα,, ἐσείαϑίο πᾶσα ἡ πόλις, λέλουσα, Τίς
 ὅς ην 

ὅσα; Οἱ 3 ὄχλοι ἐλέγον, Οὑτὸς ὄξην ἰησοις ὁ παϑϑφήτης ὃ απὸ 

Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας. “Καὶ εἰσῆλϑεν ὁ ἴησοὺς εἰς “ὃ ἡερον 
ὯὉ Θεοΐ " Ἢ ὀὄξεξαλε παῦτας Ους" πωλοιῦταρ κ; ἀγοραζον- 

σας ἂν τῷ ἱερῴ, καὶ τοῦ τραπέζας Ὡ κολλυξιρων κατέσρεψε, 

Β τἡ ταὶ καϑέδρας ἧ' πω λοιύτων ταῦ πἴδαξερας "Ἃ λέγή αὐτοῖς, 
» ΝΣ παι, ὁ οἰκὸς μου, οίκος χσοϑσευχης κληϑῆσᾳ) ὑμεῖς δὲ 

. αὐδὸ ἐπομίσουτε ασϑλάμον ληςῶν. Καὶ χοδϑσηλϑον εἰυτῷ τυ-- 

᾿ς φλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεροίπευσεν αὐτου : ἴδοῆες 

ἢ (ὦ ὄρχιερες ᾧ οἱ χραμμματεῖς ᾿, ϑαυμάσια ἃ ἐποίησε, ῶ 

ζι᾿ παϊδερ κράξονταρ ἐν πῷ ἑερῷ, κἢ λέροντας, Ὡσαννά τῷ 
᾿Ααξ)σὶ; ἠγχενάκτηδρεν; τ πον ἀντ, " ἀκού τί οὗτοι λέλου- 
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δος ΟΕ: ἐχὶ 

μΖ Γερὶ ὁ ξηρανϑείσης ουχῆς. μὴ Γ᾿ ρὶ ἢ ἐπερωτησόῤτων “δ Χ οικὸν ῤργεεῤέων ᾧ ωρεσφυλξρων. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 29 
τ λο ες ΦΜ : Ι ᾽ ΄“"» Ι 2 ! 3 ͵ τ « ᾽ 

(λῶ Ιηξοὺς λεγή αὐτοῖς, Ναι . οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ὅτι οἱ 
ἘΠ Ὁ | Ι! ΞΕ: 

αὐ γυπίων ῷ θηλαζόντων καιρτισίυ ἀὐνον: Καἡ χαταλι- 
τη, ν ἐπε 7 »] [ ᾽ ΄ " πων ο,οἴξηλϑεν ἔξω Δ πόλεως εἰς Βηθανίαν, αὶ ἠυλίζϑίο 

: Σ δὲ Ἵ ιν ! ἢ Ὁ » 
οκει ν΄ Τρφίας δὲ ἐπανα γῶν εἰς τί πολιν, ἐπείνασε" κὶ ι- 

"Ἀδδίμλαν οὖσι τὴς ὁδοί, ἦλϑεν ἐπ' αὐτίω, καὶ οὐδὲν δῇ- 

ΡΒ ζη Φύλλα μόνον «χα λέγ αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σού. 

καρπὸς “ἢ εἰς ἃ αἰῶνα.Κ αὶ ὠϊξηράνϑη πτυραχρῆμα ἣ συκη. 

Καὶ ἰδόντες σὶ μαιϑηταὶ ἐδυύμαοξ, λέοογες, Πώς “ αλοῆμα 
ὀϊξηραν» ἡ συκη; Αποκριϑὴς δὲ ὁ ἴησοι; εἶπεν αὐτοῖς, Α μίωλέ 

τε πίσιν, κἡ μα] διακριϑῆτε, οὐ μόνον “ὁ ὃ συκῆς 
ποιήσετε, λλὰ κἀν τῷ ὀρ4ζούτῳ ἐἴπητε, Αἰ ρϑηῖε, ὁ βλήϑητι εἰς 
δ ϑαίλοιασον γυἡσᾷ)" παύτα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ χαϑοσευ-- 

ἢ πιςεύοντες, λήψεϑε. Καὶ ϑυντι ἀυπὼ εἰς “ὃ ἱερὸν, πσθ9σ-- 

ΛϑῸν ἀπὸ διδούσκοντι οἱ δρχεερής ἡ οἱ πρεσβύτεροι Ὁ λαού. ἡ 

λέδοντες, Ἐν ποίᾳ φξοισίᾳ ταῦτα ποιεὶς ; τὴ Ἰὲς σοι ἔδτωκε τί 
ὀϊξοισίαν τα τίου; Α΄ποκριϑὲὴς 3 ὁ ἴησοιξ εἶπεν αὐτοῖς, Ερφῳτήσω Τ' 

ὑμας καίγω λότον ἕνα;, ὃν ἐαν εἴπητέ μοι, καγω ὑμῶν ἐρφ ἐν 

ποίᾳ φξοισίᾳ, ταῦτα ποιώ «Ὁ βαϊσῆιόμα, ἑωάννῳ πῦϑεν [ὠ, ἐξ 

ἔραν, [ὰ ἐξ ἀνϑρωώπων; οἱ 3 διελογί ζονΐο πο ἑαυΐοὶς, λέλον-- 

τες, Ἑαὺ εἰπωμδυ, ἐξ οὐρανϑ᾽ ἐρᾷ ἡ μῶν, διατὶ ο(ἱὖ ἰρς ὁ) ιςεύσοι- 

τε ἀυπὸ ἐὰν δὲ εἴπω μδυ,ἿΖ ἀνϑρώπων'" Φο(ξούμξθα 2 ὄχλον. 
“παῦτες γὼ ἔλθυσι ὃν ἰωαννίω ὡς χυθοφή τίου Ὁ Στοκριϑεν- 

γες τῷ ἴησοό εἶπον, Οὐκ οἰδαμδν. Ἐφη αὐτοῖς κὶ αὐτὸς., Οὐ- 
δὲ ἐγω λέγω ὑμὲν ἐν ποίᾳ, ἐἰξοισίᾳ ταῦτα ποιώ. τί δὲ ὑμὴν 

δοκεῖ; Αινϑρθοπος " εἶχε τέκνα, δύο" κὰν χσοοσελϑῶν τῷ “οο96-- 
τωεῖπε, Τύκνον ὕπαγε, σήμερ(ζ) ἐργαδοὺ ἐν τῷ. ἀμπελῶνί 
μου. ὦ δ Συτοκριϑὲς εἶπεν, Οὐ ϑέλω εὕςεῤον ὃ μετα μδηηϑὲς͵, ἀ- 

πῆλϑε. Καὶ χυδϑσελϑῶν τῷ δευτέρῳ», εἶπεν ὡσαύτως. ὦ 3 ἀ-- 

ποκριϑεὶς εἶπεν, Εγω κύρκε: καὶ ζς ἀπήλϑε. Ἰίς ὡκ “ὴμ δύο 

ἐποίησε ϑέλημα Τῷ παΐζος; Λέγρισιν ἀυπὸ, Ὁ πρῶτος: Λέγ᾽ 
αὐτοῖς ὁ ἴησοιξ, Αμίω λέγω ὑμῶν, ὅτι (ὦ τελῶναι καὶ αἱ πὸρ 

γαι πϑϑάσρισιν ὑμαξ εἰς τίωω βασιλείαν ᾧ Θεοόύ. ἤλϑεγωρ 
ποοὺς ὑμαῖς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ διυκομοσίώης ᾿ κ. ἐκ φ) χιςεύσωτε 

ἀυτῷ - υἱ ἢ τελῶναι (κ αἱ πόρναι οἰ λίφευσεν ἀυπῷ . ὑμεῖς δὲ [- 

μ5. Περὶ Ὁ δύρ ἡῶν αρῦϑα ζολή. ΠΕΤΙΕ 

ς 
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Ὡοῖ ποξξῶς .(:--Ξ 3 πες τσασεν: τεσ τὸ 

βωδδο οὐ ἐλ νον. γ5 ταῦ 

ἤχ-ππολμ οι “- - ἀὐσθ δ ΔῸΣ εἰ... ΠΟ ναὶ 

᾿Ξ ΠῚ ΤΙ ΕΣ ΙΣΞ :: ΤΣ 

τς ᾿ Ξ - τγοτὶ ἈΣΤΕΥΣΩΞΣΣ: αλ-ττ τι δας ΞΩ ἀπο τΌ ΩΣ,» τ σΕ ΡΒ Ζα. πεσασχον -αἰσετατεασε σας ας: πα εν 
ΡΩΝ ὙΕΡΗΣΟΡ ἘΆΝ ΘΈΑ ΘΟΕ υτραδ ττιο εν στ τσ πιο πεξο τε τος εἰσ πτορετ κο τυονο πρλλντ που Ὦ πα 2 

ἕ ΠΣΈΣςς ἢ ἙΝ ὦ ὦ ορνατ. τὰκ ’ ᾿ πριδ δι ἯΝ 2: 
ἘΣ ας, Φῷ - ᾿ ᾿ς ᾿ δ : ἡ ] 

ἰδίως “ἢ - ἿΝ ! ἜΤΗ, 

ὧν ΠΕ ἐς ἀμπελῶνος: .- γὰ Περὶ χεχληβϑρων εἰς τ γάμον. 

4... ΕὙΑΓ,ΓΓ. 

δόντες ε ἐμέο γἤϑητε ὑφερ(), πιςεῦσειμ. εἰυτὼ. ᾿Ἄλλίω: πο- «ἢ 

ξως ὧν ἀυπῷ "λίωον . Ὁ ἡ ὠκοδομυισς πύροον, Ὁ ̓ οἰξέδοτο αὐτὸν. 

Δ γεωργρίς, ο ἀπεδήμησεν. ὅτε δὲ ἠγίεσεν ὁ καιρὸς τὴ καρπὼ 

ἀπέσηλε ὅι δούλοις αὐτοῦ “ποὸς Οζι γεωρορι, λαβᾷν ζ
ω 

καρποις ἀμφ. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοί ὶ Οι δούλοις εἰν ὃν. 

με ἐδῴρον, ὃν δὲ ἀπέχναν,ὃ ον ἢ ) βιϑοξόλησαν. Παλιν ἀπέρή: 

δ δον ἄλλοις δούλοις πλείονας  ΗΙ πρώτων ὡς ὑποίησαιν αὐτοῖ
ς 

ὡσαύτως. ὕσερον δὲ ὠπέςηλε χυϑὸς αὐτοῖς δῃ ὅν ἀὐδὲ, λές 

γῶν, Ενΐρα πήσονται ὦ ω ἡδν μου. Οἱ: δ ων: ) ἰδόντες Σ, ἠὸν, 

εἶπον ὃν ἑαυτοῖς, ᾿Οὔὕτὸς ξδην ὁ κληρονόμος, δεῦπ, Σποκ]ένω- 

μδἂυ αὐτὸν; χὴ ὃ κἀτοίχωμῆυ πίω κληρονομίαν ἀμ. . "Ὁ ἡ λάξον- 

τὸς αὐτὸν, ὀἰξέβαλονῖ ἔξω Τῷ ΤῈ ἀμπελῶνος, ζω ἀπέκ]ναν. των 

οἷν ὑλϑη ὃ κύθλος ΤῈ ἀμπελῶνος, 4ί πορῖσᾳ ζις γεωργοῖς ἐ ἐς- 

χείνοις; Λέγρεσιν ἀπὸ, Κακοις κακῶς Σπολέσ αὐόις. καὶ ἢ: 

ἀμπελῶνα, ὀκδόσεται ἀλλοὶς )εωρηοῖς, δϊτινὲς ἡἰτοδοίσοισιν 

οἰυπὼ δι: κα', ρποι ἐν ζις καιρϑις αὐτὶ. Λέγέ αὐτοῖς ὃ  ἑησοιζ, 

, Οὐδέποτε δὠέγνωτε ον πύφ)ραφαις, “Λίϑον ὃν ἀπεδοκίμαοῦ 

Κεφιχς.Α. 

κι χζ 

ἰωντα.Ζ.Η} 

. Κυράξ ἐγῆϑε ΕΤὸ  αὗτη,κ) ἐσ ϑαυμαςη ον ὀφϑαλμοὶς ἡμῖν: Διά 

ζυτο λέγω ὑμῖν ὅτι Θρϑήσεται ἀφ᾽ ὑμλμη ἢ βασιλεία Τ8 τ Θεοῦ, 

ω δοϑήσεται ἔθν4 ποιουυτι ζις καρποις αὐτῆς. Ὃ ὁ ὁ πεστὸν δὴ 

δὺ λίϑον ὥυτιν, σζυθ λοι ϑἰέσεται" ἐφ᾽ ὃν ο αὖ πέση »λιριμήσ 

αὐτὸν. Καὶ ἀχουσαντές οἱ Ῥρχιρεῖς καὶ σὶ᾽ ᾿Φαφασαιοὶ πα πα- 

εαξόλας ἀ ἐὐλο, ἔγνωσαν ὅτι δὰ αὐτῶν λέγ᾽ Ζ ̓ζυτοιῦτες 

αὐληὸν κραήῆσαι ἐφοζήϑνο Ουιβ ὁ ὀχλοις, ὑπειδοὸς τὲ »φφητίωυ 

χᾷ αὐὰν εἶχον. ΕΩ ̓ Ὑτοκριϑής ὁ ὸ ἔπσοιξ, πάλιν ἐἰπεν αὐτοῖς 

ἀρ πουράξοχαῖς, λέγῶν, ̓Ὡμοιώϑη! ἡ (ασιλεία ὃ: ὠρανὼν. α»-- ΑΔυκ.ισὶ Δ 

πολ θ.Β 

λεὺς. δούλοις αὑτοῦ κΜωλέσπι ζις δαρνιμδμοις εἰς τε. γα.- 

μοῦ, κα ἐς ἐξ ἤϑελον" ἤιϑεν. Πώλιν᾽ ἀπέτηλεν ἄλλοις δούλοι,, "λές 

“ῶν; Εἰ τδὲπε Οἷς γκοκλημδύοις, ἰδοὺ Ὁ ΤᾺ ἀξαρόν. μϑυ ἡποίμασοι, 

Θ χ μου καὶ Θ δῆιοα τον παῦτα ἕπιμα" ᾿ δεό-- 

δαιβολίων. ἀκοὺυσθιτε. ᾿Ανϑον πος ἴες Μὴ οἰκοδεαπότης, δρῖος 

ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, "ὦ Φεαλμον ̓ἀυπὺ «τὐἰδαέϑννκε, νὰ "Ὁ ω ρυ- ̓ 

ῦ (ὦ οἰκοδομοιῖῦπες, δὲ ἐδωυνϑν εἰς κεφαλίω γωνίας. . παῦρα, 

ϑῤωπὼ βασιλέί, ὅςτις ἐποίησέ γάμοις τῷ Ὁ ἠῴ αὐηγό, νὴ ἀπέςᾳ- " 

αΥὐσόφελ.Ν 

-ν " 
τ εχ γσῴ, 

, 

ΕῸ τυ ΦΩΥ. 9 

Ἔριν δος 
Ε ΟΠ ησυὶς, ἡ 

ἢ Πεςὶ 

«ς 

ἣν" 
7 ἐπερωτησθύχων ἡ Κ χκηνίον. ὟΝ Περὶ Ὑ' Σ᾿ αδιδουχφίωνγ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. Ἄ“ι 
τέ εἰς Οις γαίμοις. "Οἱ ),αἰμδγήσουδες ἀπηλιϑον. ὁ ὁ μδι εἰ εἰς Σ ἴδιον 
ἄγ6ϑν, ὁ δὲ εἰς τί ἐμπορίαν αὐτού. οἱ δὲ λοιποὶ ̓ κρατήσαιῇες 

Οις δούλοις ν Ὁ ὕδρεσαν, δὰ ἀπέκτειναν -Ακούσαρ: ὃ ὃ  βα-- 

᾿σιλει ̓ ὠργίϑίε, ΚΦ ̓πέμψαρζα ορατεύματα αὐτῷ, ἀπώλε- 
σεζοι Φονεῖς ὠκείνοις : ᾿ πολιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέ- 

“ἀΟς δούλοις αὐτοῦ, ὁ δμδυ γαίμος ἕτοιμός ὄξΊν, οἱ 3 κακλη-- 
αδιμοιὰ “κ σαν ἄξιοι. πορϑιεϑεὶ δα ὑ Θὶ τας ἐλεξόδοι τ ΄' ὁδῶν, 

Ἢ ὅσοις αν ̓ἄὕρννε, καλίσαί!ε εἰ εἰς Οὺυς γα μϑις. δι  ὀξελϑόντες 

(ὦ δοὺῦλοὶ ς κεῖνοι εἰς τας ὀδοὺς, σίμυηγαιλον παντας ὅσοις ὡ- 
ρον, πονηρός τε ο ἀγαϑοιξ' καὶ ᾿ ὑπληοϑίο δ᾽ Ο γαμος᾽ ὀϑακειμέ- 

᾿ νων. Εἰσελϑων 3 ὁ βασιλάὰκ ϑεάσοιοϑαι τις ̓ ἀγακειμδοις, 

εἶδὲν ὠκεὶ ἀνϑρθοπον ἐκ ὡνδυδὺ μδμον ἔνδυμα γάμου: ἡ λέγ Β᾽ 

ἐυτώ, Εταϊρέ, πῶς εἰσηλϑες ὧδε, μη ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὦ 

᾿ δὲ ἐφιμῶ ἢ. Τότε ἐἶπεν ὁ βασιλθυς Όις διακόνοις, Δήσαιντες 

σιν (ν΄ πὸ δὰις νὰ Ἢ χέρας ἢ ἄρατε αὐτὸν ᾧ ὀκβώλετε εἰς ἢ σκότος 

Ὁ ὁ ὀξωεδον-" ὠκᾳ ὯΙ ὁ ἐκλαυθικος, καὶ ὁ βρυγμὸς! ἢ: ὀδόντων. 

Ρ᾽ “πολλοὶ γωρ εἰσι κλητοὶ »ὀλίροιἢ ὀκλεκῖοί. ᾿Τοῦ πορόνϑεν-- 

"1 χες οἱ Φαφασαιοι συφβύόλιον ἥαξον, ὃ ὀγπὺς αὐν περρεδεύσωοιν: 

ἐν λόγω. υᾳ Σποφέλλοισιν ἀυπὼ ζυς μαϑυταξ, αὐτῶν μ γ΄ ΤΉ- 

δῳδιανῶν, λέγοντες, Διδασκαλε, οἰδαρμδω ὃ ὅτι δληϑής εἰ, καὶ 

Υ Ἶ ὁδὸν Τῷ ἦν Θεοΐ ἐν Χληϑήᾳ Λιδάσκφρ,ὴ “ ἐμδηφο σοι αι ἐδενὸς", 

ν ““ βλέπεις εἰς τοδθσωπην ἀνϑοθόπων' εἰπὲ οι ἡμῖν, "ΠΝ 
κα, ἔξει δδιυυαι κῆνσον Καίσαρι, ἢ θ: Γνοὺς δε ὁ ἰπίοις 7: 

πονηρἐαν αὐ, εἶπε, τί με πειροίζετε ̓ὑποκριτα; ϑηνδύξα. 

τέ μῖοι τὸ νόμισμα, ὍῈ κήνσου. (Ὁ: ὃ τοϑϑσήνεγκαν οἰπτὸ δίωωα.. 

ἔμον. χρῇ ̓λέγᾳ αὐτὸϊς,᾿" Τίνος ἡ εἰκων αὕτη, χα! ἡ  ὄβηγρα φή; 

Λέλρισιν ἀπὸ, Καίσουρος. Τότε λέγ αὐτοῖς, ̓ Απόδοτε ον 

ᾳᾳ Καίσουρος Καίσαρα, ὦ ἢ ἼΕ Θέοδ' τυ Ὁ Θεῴ. Καὶ ἀκού-: 

γ σαδες ἐθαύμασεν "ἡ ὠφέντες αὐτὸν ἀπηλϑον. “Εν ἐκείνη ΩΣ 
ἡμέρα τϑϑσηλϑον οὐυτῦὺ Σαδιδουκαμοι,᾿ οἱ λέγοντες μη. ΧΗΣ μι. 

γώφεεσιν, ὦ ἐ ἐπηρφτησειν αὐοὸν ελέρρντες, Διδεύσκαλε, Μω-, 
σὴς εἶπεν, Ἐπ ες Σποϑανῃ μη ἔων τέκνα, ϑληγαμ ραισι ὁ ὁ 
ἀδελφὸς ἀρ, τίω γραία. ὦ, β καὶ ἀὐαφησᾳ σοὶ ἐρμῳπῷ, ὠτὶ 
δελφῷ αὐτοῦ. ἢ σαν Ὅ πὰρ ἡμὴν ἀλλ (δὸ τεῖτος,. 
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γαῖ; Περὶ ἐπερωτέσθμτος π γ νοὶ »" 

κου οτα ρα δα τα σπχα,ι σις πος: τι εχ» ναι ΟΣ πτ συτκ Σ οΣ οτερα  ετο στο ταῖς ὩΣΣΥΦΩΝ ΕΣ κι σιπα σὐαπυι ΝΟΣ 1... 
9. πρτσηεθα ΤῊΝ ἀν ΦΟΥᾺ τα τΓΡ τ στ ΤΥ τ ΤΉ ὙΡΡ ΤΌΣ ΠΣ τ Στ τ ΠΣ ΩΣ: τ ᾽ 

41 ος ΕΥΑ ΓΙ. ἜΕ ᾿ 
γαμμησοις ἐτελδύτησς" κὶ μηέχων (ον ρμα, ἀφῆκε ἴα ρας. 1 

κα αὐτοῦ τῷ τῷ ἀδελφῷ ; αὐτῷ. ὁμοίως ὁ δυύήϑος, καὶ ὁ τεί- 

τορ, ἕως Ὺ υλά υςέρον 3 παϑτων ἀπέϑοινε χαὶ ἢ γαρή. ὧν τῇ 

οἵ» ϑυαςασά, 4ίγος τἧμ ἐπα ἔ ἔφου γαυή; παῦτες γαρ λον αὐ--: 

ηίω. Αποκριϑὴς δὲ ὁ ἴησοις εἶπεν αὐτοῖς, Πλαναώϑε, μὴ εἰδὸ- 

τὰς τὰς γραφάς, μηδὲ Σ Υ δαυαμιν ᾧ' Θεοό. ἐν »ὦ τῇ Τῇ δύαςάσά 

ὅτε γα μϑθυσιν, ἀτε ὀκγαμίξονται, Σ᾽ ὡς ἀτΐελοι δῇ 18 Θερό ΦΨ 

ὠρανῷ εἰσι - Περὰ δὲ δὲ ἀναφαίσεως τ γριρών δκ ἀνέγνωτε Ὃ 

ῥηϑεν ὑμῖν ταὺ “ 5 Θεῦ »λέλοντος, ἝἜγωυ εἰμι ὁ Θεὸς Ας δρια “,, 

»ὴ ὗ Θεὸς ἴσειακ, καὶ ὁΘεὸς ακωᾷξ. ἐκ ἔείν ὁ Θεὸς, Θεὸς νε- 

κρῶν δ λὰ δώνπον. Και ̓ἀκεσουεροὶ ὀχλοι ϑξεπλήονοντο ὁ} 

ΤῊ ἢ διδαχῇ ἀν. "Οἱ δὲ Φαφασοίοις ἀκούσοιῆες ὃ τὼ ἐφίμωσε 

Οις Σαδιδουκαίοις, σἀνηχθηοῦ οὶ ἡ Ἴ αὐτὸ. χα ἐπηρφῦτησεν. 

ες ἐξ αὐτῶν νομικὸς, πειροίζων αὐλ,ὶ λέγων, Διδδύσκαλέ, 
ποία, οντολὴ μεγάλη αν τῷ νομ!ὁ δὲ [πηι εἰ εἶγτεν ἀυτὼ, ἢ Α- 

γαπήσης κύρσας ᾧ Θεὸν (υ ἐν ὅλη τὴ "8 ρδίᾳ (υ, κὶ Ὄ οωΨ ὅλη 

τὴ ψυχη (ου, κα θῶ ὅλή τῇ ἢ διανοὶᾷ ὧυ. αὗτη Ἢ πρώτη ἂμε- 

γαλη Ἴντολῇ. δευτέρᾳ δὲ ὁ ὁμοία αὐτῇ, ̓ Αγαπησᾷς Τ ᾿ πλκσι(ῇ 
(υὼ εἷς σεαυτόν. ων ταύταις ταῖς δυσῖν᾽ ογτολαις ὅλος ὁ νόμος ὁ 

σὲ φξοφλται κρέμανται. ᾿Σιωηγμένων: Ὥ ΧΗ φα ΕΑσαίων, 

ἐπηρφύτησεν: αὐτοὺς ὃ ὁ ἰηζοὺς λέγων, Τίὑμιν δοκεῖ Ἰωθὰ Ὁ Χ 6, 

φτοῦ; “ινορ ὃ δός ἐςῖν; Λέρρεσιν αὐπὸ, τ" Ὁ Δαρίσι. ΔΕ αὐτοῖς, 

Πῶς. οἱ ̓ Ααξ)ογ: ω πνόνματι Κύρμον αὐτὸν καλά, λέγων, 

Εἶπεν ὁ Κύρμος τῷ Κυρίῳ βου, καίϑου ὡκ δεξιῶν Μου, ἕως 

ἂν ϑὼ Οὺς ἐχθρούς. Ου’ αὑτοπόδιον Ἃ ποδῶν σου: οὐ Δας 
ἧς ἐδιωωα»- 

τ αἀυπὶ δοτοκριϑέευαν λόρον. οὐδὲ ἐτόλμησέῖε “΄' ἐκείνης Δ 

05 ὑπερωτησαι αὐ οὐκέτι. Τοῦ ὁ ὃ ἱγίοιΐ ἐλάλησε Οις 

ὄχλοις υὰ ἡ Ος μαϑηταὶς αὐτοῦ »λέγων, ἐπὶ ᾧ Μωσεὼς .α: 

ϑυδράρ! ἐχαίϑισευνς οἱ ̓ γκαμμαϊῶρκὶ οἱ οἱ θεσαν παιται οάω ὅ- 

σύ ἂν ἀπῶσιν ὑμῖν πηρεῖν, τηρῶιτο χοιὶ ποιέῖτε κ᾿ ποῖ ἐρ γα αὐ-- 
Ἴων μη ποιῶν λέχοισι γδ,καὶ οὐ πιιοῦσι. δεσμεύουσι : 
ζὰ" αἰβαρίᾳ κὺ ἡ διριβαραχτα: χα ̓ϑὐλιτιϑέασιν δὶ Οις ὦ ῤ 

κἱ ἀνϑθύπων' τῷ δὲ δαντύλῳ αὐτῶν οὐ ϑέλοισι εὐῆσαι ἀϑς ΤῊΝ 

"ςΞ Περὶ τῷ ταλαψισμοῦ »ραμματίων χαὴ φαρισαίων. 

γοὴ 
“σχσὶ 

ς 

᾿", 

σχᾷ 

ν Περὶ “Ὁ Τησοδ ἐπερωτήσεως. 

Π οὐδάσκθιος.ε 
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λθμγύωγ. 4 

δια πικήσαν-- 

ἅᾳ βις,η.. 

β 

-σλοῖ 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 43 
τά. παῖτα δὲ ἔργα, αὐτῶν ποιοῦσι ποδὸς Ὃ ϑεωϑέιθαι ποῖς 

ἀνϑρώποις. πλαπο οισι δὲ ἃ Φυλακτ θελα αὐτῶν, Ὄ ἱμὲς 

γαλιώουσι ᾳ κράασυεδα τὴ ἱματίων αὐτῶν. “φιλοῦσι τε τίω 

τοφφρτοκλισίαν ̓ ὡνζοις δείρινοις, ῷ ταῦ ΤΕ θο καϑεδρίας -«Ψ 

τῶς σίυα,γώγας, Κα ᾿ις ἀασασμοις ὃν ταῖς ἀφοραις,κς, Κα-- 

λό! άϑδα απὸ ἢ δὐϑρώπων ῥαβ(ὶ ῥαξοί. ᾿ ὑμεῖς δὲ μὴ νη 

(ϑηΤε ῥαβοή εἷ εἷς γωρ ὅν ὑμῆμὸ ὁ ᾿καϑηγητὴς᾽ ὁ Χραςὺς «παῦ-- 
τὲς δὲ ὑ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐ ἐξέ. "ἡ πατέροι μηκαλέσητε ὑμὴμ οὶ ὁ 

γης. ες γωρ δξην ὁ δ᾽ πατὴ ρὑμὴμ" ὸς ἐν Ὅις οὐρανοῖς". ἡ μηδὲ: κλη-- 

ϑητε και ϑηγ" τα" εἰς ). τὰ δὄξην ὁ καϑηγητῆς, ὁ Χριεύς. Ο 

η μείζων ὑμήν, ἐς ὑμὴμ διάκονος “Οδος: 5, )ὑψώσᾳ ἑαυ ἴὰ- 

πεινω ϑήσεται" κ, ἡ δεῖος Ὁ πεινωσ ὁ ἑαυ, ὑψωϑησεται. Οὐαι 
δὲ ὑμῖν γραμματεῖς χὰ Φαφασεμι υὑοκριται, “δῖε κατεώιετέ 
ταὶ οἰκίας Τὴν χηρῶν 3 "ἡ «ερφασά μακρα ὁ πσϑϑσευλόμδυοι 

ἢ διὰ τοῦτο  λήψεονε ς αὐθιοτύτερον. κρίμα. Οὐαι ὑμὶν 26αμ- 

ματεῖς κ Φαφασαιοι υὐπρκριτα, “ἀκ κλείετε τ βασιλείαν 0] 

οὐρανῶν ἐμιασθϑόϑεν χ ἀνϑρώπῶν. ὑμεῖς ᾿ς γος “Ἄ. εἰσέρχεοϑ, .-- 

᾿ δὲ οὖν εἰσερλομῆμοις ἀφίξτε, εἰσελϑέν. Οὐαὶ) ὑμῖν 2ξαμι- 

ματες Ο Φαφάσαιοι χξακριται Ε “7 ἀὐδκάγε Ἔ υἷι ϑαλασ- 

στν καὶ τ Ὑ ζηραν, ἡ πορίσαι! ἕνα; ̓πὐεϑσήλυτον ΟΣ ὅταν » ϑβύηται, 

ποιεῖτε αὐτὸν ον γθέννης διπλότερον ὑμῖν. Οὐα) ὑμῖν ὁσδργοὶ 

τυφλοί, οὶ λέροντες, Ος ἃ ἂν ὀμόση ον τῷ γα, οὐδὲν ἤξιν: ὑσὶ 

αὐ ὀμόσῃ οΨ ΩΝ λεξυσωῳ τῷ βξ ναοὶ ,ὀφεῖλᾷ, Μωροὶ Ω τυφλοὶ, “ις 

γὃ μείζων: ζῆν, ὁ ὁ αρύυσος, ἠ ὁψαος ὁ ὁ ἁγιάζων ἃ ὃν ἄδχωσον; Και, 

ὃς ἐαὺ ὀμόσῃ ων ποθεσιαφηοίῳ, οὐδὲν ὄπιν "ὃς σ᾽ δὼ ὀμόσῃ ὧν 

Ἴω Ὁ δώρῳ τῷ ἐπαϑω ἀμ, ὀφείλά. “μωροὶ ἴω τυφλοὶ, 7 γαρ 

μεῖζον, ηὸ δῶρον, ἡ Ὁ ϑυσιατήξιον τὸ ) ἁγιάζον δῶρον», 4 

οι ὀμιόσοις οΨ τῷ θισιαςπείῳ, ὀμνυφὼν ἀυπὸ, καλὸν πᾶδι 

Οῦς ἐπαύω ἀμ "ἀδ 'ὀμόσας ἐν πῷναῴ ο ὀμνύᾳ ἐν ἀπῇ κὶ ἐν 

πῷ ̓ χαοοροιίστ ̓ αὐτόν' κα ὁ ὀμόσας ον πο. δ οὐρανῷ, ὀμνύφ᾽ ὧν τῷ 

ϑρόνῳ ΤῈ ἣν; Θεοό, κ »Σ ον» Τὼ Ὁ χαϑημδῥῳ ἐ ἐπαύω ἀμ, "Οὐαὶ ὑμῶν 
"γα ὑμαϊᾶς καὶ Φαφασεῦοι υὑπυχριταὶ ἢ δῆς Σοτοδεχατοῦτε “ἃ Ῥ 

ἡδύοσμιον,Κὸ ΣΝ ἄνηϑον, κοί τ κύὐμανον" Χρὴ ̓ἀφήκατεζω, βαρύ.
- 

πελτῈ δ  νόμου,τίω κρίσιν, »ὰ. ἔλεον, καὶ Ὁ πιεῖν. ταῦτα ἔδει! 
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λυκια ὦ 
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πᾶσαι, καῤκεῖνα μὴ ἀφιέναι. ὁδηγοὶ τυφλοὶ, Φ δολίζοντε 

ἥ: ς καίνώπα, ἢ Τ 3 κάμηλον κἀταπίνοντερ. “Οὐαὶ ὑμῖν ,ραμ- 

μαῖεις καὶ Ὄ Φαφασαιοι υὑπυκριταὶ), ὅτι ̓καϑαρλζιτε ἢ ἢ ον Τὰ 

ποτηρίου καὶ ,Φ παροψίδυς," ἐσώωϑεν: 3 γέμοισιν ̓οξὰ ὡρπτιγν 

λυκία  Ἑ 
ω ΕἸ 

Κιφα . 

ὦ" ἀκρασίαφ. ι(Φαδασοαιε τυφλέ, καϑαράσον ζῶν ς ἐντὸς ' 

τοῦ ποτηρίου Ὁ Ἴης παροψίδὸς, ἵνα ϑυηται κα ὁ ὡκ ὃς αὐ- 

τῶν ̓καϑαρὸν. 

ποκριταὶ, δῃ παρομοιά ζετε ἴφοις κακονιαι ὅροις, οἱ οἰπιγές, ἰξω- 

..-- δεν μδυ Φανονται ὡραιοι, ἐστυϑεν δὲ γέμωισιν ὀξέων νεκρῶν, 

πάσης ἀκαθαρσίας. ἕτω καὶ ὑμεῖς, ἐξωϑὲν μδ Φαϊνεῶε 

Οις ὁ ἀνϑρώποις δίκαιοι, ἔσωϑεν δὲ μετοί ἐςξε υὐδοκρίσεως ὩΣ : 

νομίας. “Οὐαὶ ὑμὴν γραμματεῖς κὴ Φαρισαιοι αὑἰπυοκριταῖ, 

ὅτι οἰκοδομεῖτε ὧν ἀφοιρῇ ῷ χρϑοφητῶν, "Ὁ Ὁ κοσμδτεζα μγε 

μεῖα 5] δικαίων, "ἡ λέγετε, Εἰ ἐἡμδρε .Ψ ταῖς ἡμέραις ἕξ πατε- 

ρων ἡμὴ, ὑκὰν ἊΠ κοινωνοὶ αὐτῶν ὧν τῷ αἱμαΐε οι τξο- 

ὟΝ Ἔ ὥςτε μδῤίυρειτε ἑαυδοις. ὅτι ὑσὶ ἐς 7 ἢ φονϑυσεύντων (ὧν 

πσϑοφηταρ. ᾧ ὑμεῖς πληρωσαίϊε ω μέδονἕ: τ πατέρων ὑμῖν. 

᾿ὀφᾳρ ϑυνήματα ἐχιδνῶν, πῶς Φυγιπε: Στὸ ὁ κρίσεως ὡ γέ- 

ἕννης; διαὶ τοῦτο ἰδοὺ ἔγω δοτοτέλλω πϑὸς ὑμαῖ, πσδρφητας, 

Ὁ ἡ Οφοις, Ὡ γθαμμαήεις' ῶ ἐξ αὐτῶν δότοχ ταν ΕἾ τε Ἐκ) ξαυρω- 

σέϊε, καὶ ἐξ αὐὐτν μαξιγώσετε ων ταῖς σὰυαγωγαις! ὑμὴμ, Ω 

δωξβε πὶ πόλεως εἰς πόλιν᾽ ὅπως. ἔλϑη Φ' ὑμας παν αἹ-- 

μα δίιχοιον, ὀκχωυυόμδρον οὶ τὴς γὴς, ον αἵματος, Αξελ 

τε τ δόμου, ἕως πού αἵ ἁμματος, “Ζαχαρίου ὑοῦ Βαραλέίου, “ὃν 

Ἶ ̓ ἐφονάυσοιτε μεταξὺ ἐν Τα ναοό κι Ὁ 5 θυσιαφηθάε. ἀμίω λέγω ὑ- 

μὴν, ̓Πξετῶτα πούτα οἰ Ὁ ἢ ϑυχαν παυτίιυ. “Ἱερουσαλήμ, 

ἱερυσειλημ ἢ ἡ ΧποκΊείνεσοι οὖν οι Φιταρ, Ὁ ἡ λιϑοξολοῦσοι 

οι ἀπεραλιδροιρ' τϑῦς ἀντ ποσοίκες ἤϑέλησοι δλισάυα- 

γαγεῖναὰ τέχνα (ου ὃν ϑϑπον δλησὰυάγει "ὃ ὄρνις « νοσσία, ἕαυ 

Ἴς χὑυὺ τας ἐγβέρυγας, ἢ ὅκ ἠϑελήσοιτε: ἰδοὺ ἀφίεται. ὑμὰν' ὃ 

δίκος ὑμδμι ἐρημος. "λέγω ὁ ὑμὰν͵, Οὐ μή με ἴδητε ἀ ἀπάρτι ἕως 

ἂν δἴπητε, ̓Εὐλογη 'ος ὁ ὁ ἐρχομῆμος ὧν ῳ ὀνόμαπ Κυρκε. 

εἰμὴ χσὶ ᾿Καὶ ὀξηϑων ὃ ἰηριζ' ἐπόρδυετο δ ω ἡερ᾽κ “ ὁ πυεϑσηλϑον οἱ 

ΠΗ τω ἀυπώτας οἰκοδνμαξα ἡερϑ. ὁ ὃ ΟΣ 

Αὐκα. 2. 

Κιφ.γ.8 

Γεν. “1.8 
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1 “οοθς σειβο λμηδὲ σιζζά 

ἰκγεζ 
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ἃ γε. 

: θά “μξ 

β 
Ὁ 

τον δ ἱερὰν 
ἐπορόνεν. ̓  

σμγ 

σμοῖ 
α 

γῇ Περὶ ᾧ στεωυτελείας τῷ αἰῶνος. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 4: 
εἶπεν ἀὐτοῖς, ̓Οὐ᾽ βλέπετε παύτα ταῦτα 5 ἢ ἀμίω λέγω ὑμῶν, 
“οὐ μη ̓ἀφεϑῇ ὧδε λίϑορ οὶ λίϑον ὃς οὐ μὴ χα τα λυϑήσεται. 

Καϑημένου: 3 ὩΣ τ᾿ χὶ Τα ὄροις ΕΣ ἐλαιῶν, τοϑϑσηλϑον 

ἀυπῇ (ὦ μαϑνται" κατ᾿ ̓ἰδίαν, λέγονῖες, εἰπὲ ἡμᾶν, πότε ταῦτα 

ἔσοι, Ὁ π “ σημεῖον Φ σῆς χϑνοισίας, ὦ τ τὴς σαωτελείας Ἢ α)-- 

νος; Καὶ λιποκριϑεὶς ὁ ὁ ἰηί(οὺς εἶπεν αὐτοῖς, ̓ Βλεπεσε μηϊερὺ τ 

μας πλανήσῃ. πολλοι Ρ» ἐλδύσονται, ἐ)λι τῷ τὸ ὀνόματί μου, λέ 

σοήῆε, ἔγω εἰμ ὁ Χαιρὸς: "ὁ πολλοιΐ πλανήσοισι. ̓ μλυήσετε 5 

ἀκούφν πολέμοις, ἡ ἄκοας πολέμων ὁράτε μὴ ϑρφεὶ ϑε δὲ! ΤΡ 

παντα ̓ϑυιᾶς. Ν ὅπω ἼΣΕΣ τέλος. ἐγερϑήσεται γ ἔθνος ἐ- 

πὶ ἔθνος, κὶ ᾿ βασιλεία ἐπι βασιλείαν. ῷ ἐσοῦ) λιμθὶ Ἂς λοιμοὶ, 

Ω σέσμοι καὶ τόποις. παντα 3) ταῦτα ἀρχῇ ; ὠδίνων. πότε χῦσα- 

δωσοισιν ὑ ὑμας εἰς “θλίψυ, Ὁ ἡ ἁσοχενουσιν τα Σ Ὁ ἔσεαϑε μετ 

δι σού μδμοι χὺ παντων ἐθνῶν διαὶ “ὁ ὀνομιά μου.νὴ ἡ 76τε σκαν 
δαλιοθίεσονται πολλοὶ πο Δλλή λοις χ αδωσοισι, μισησοισίν 

δλλήλοις, Ω πολλοὶ ̓ψευδουεοφηται. ἐγερϑησοῦ), » “λα»η--: 

σθισι πολλοιΐ. "Ὁ διαὶ "ὃ πληθεωϑύιωαι ἢ Τ ἀνομίαν, ψψυ)ν Ἄω ἡ 

ἀγαπη Ὁ πολλῶν "ὁ δὲ ̓ὐπομείνας εἰς τέλος, ὅδε σιοϑησέται. 

Καὶ κηρυχθήσεται ζυτο τὸ Δ) αἡθλιονῆης βασιλεπς οΨ ὅλῃ Τὴ 

οἰκουμδωη, εἰς μδρτύθμον “πάσι Ὅις ἔθνεσι" ἂτ “Τοὸτε: ἥξφὺ “3 τέλος. 

των οιὦ ἴδητε Ὁ βδέλυγμα της ἐρεμώσεως, τὸ ῥηδεν διὰ 

Δανιήλ τς φυεοφητου, τος ὡΨ τὸπῶ ἁγίῳ, (ο ἀϑαγνώσκῶν γῸ 

εἰπ)τοτε (ᾧ ἐν πὴ ἰουδαιᾳ φόνγέτωσω ὁ ἐπὶ ι ὦ ὄρη. ὁ ἐπι ω 

δώματος, μη ᾿ χἀ δα έτω" ἀραϊ τος ὡκ Φ οἱ οἰκίας αὐτὴ ὁ 

τ Ὁ ἀγρῷ, μη ; δλιφρεψατω ὁ ὀπίσωάραι Ἅ! ἱμάτια ἍΕ οὐ 

αἱ ὃ ταῖς - γαςρὶ ἐχούσαις, "ἃ τὰς ϑηιλαιζούσαιρς Ψ ὡκείναις 

ταῖς ἡμέραις. . Προσεύχεώε ἢ ἵνα μὴ ᾿ γϑυνται ἡ ἡ Φυγη ἡ ὑμδχῳ- ᾿ 

μώνος, 'μηδὲ ων ̓σαξξατω Ἔτι δρπ τῦτε θλίψις μεγάλη, δία. 

οὐ γέγονεν ἀπ ἀρχῆς κόσμου, ἕως 75 νυ σι οὐ ᾿ μ᾿" ϑυη)υὰ υο εἰ 

ΕἾ ) ὀωολοξωϑηαῦ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι ὅπ ἂν ἐσιο ϑη πᾶσα, σείρξ' 

δια ὃ ̓ , Οιῤ ὀκλοκῖοις κολορωϑήσονται αἱ ἡμέραι ὁκέῖναι. Τότε 
! 

τ, ἑαυ ες ὑμῶν εἴπῃ, ἰδοὺ ὦδε ὁ Χρκευς,᾿ ἢ ὥδε᾽" μὴ πιςεύσητε. ἐ--᾿ 

γερϑηζονται Ὁ ψευδδηροι κ Ὁ ψουδοκσερῷηται , ὦ δωσοισι. 

σημεῖα μιεγαΐλοι τέρατα, ὦρτε ̓πλανῆσευ ,εἰ δευυα ὃν, ἡ ζω 

ΠΕ Φεσα 8 

κολ.ιβιἃ 
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ἰῳμεΓ. 
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ὀκλεο οις ἘΝ αϑδϑείρηνι 

Δ εἰσηλϑεννώει εἰς τ ἢ κιξωτον, αὶ 

τ Υ ὴξὸι ΠΉΗΡ ΟΠ τ ΤΉ ἘΠ πΠ Ἐπ ΤΉΝ ὙΠ: ΠΤ ὉΠ πὸ 

ω ΕΣ 

» Πεεὶ ὃ ἡ μέρας χαὶ ὥρας. 

ΒΕΎΑΓΤ. 

μον. Ἐὰν οὐῦ εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ 

“ δ ἐρη ̓μωδξϊ, μη ̓ ὀξέλϑτε. ἰδοὺ ὠνοις ἰαμείοις, μη πιρεὺ- 

σητέ. Ὡς ἢ ἀφραπῇ ̓ ἐξέρχεται ἀστο ἀνγαπολῶν, ὀνφαύ- 

γέται ἕως δυσμῶν, ὅτωξς ἔσθωι Ὁ ἡ πουροισία, “ ἽΕΣΣ ἀνϑρῶ- 

46 

'πόυ.. ὅπου 9 ἐὰν ἢ ἡ σῆμα, ς ΟΚΕΙ Ἢ σιἱυα,χθήσονται (ᾧ ἀεηί. 

᾿Εὐϑεέως δὲ μῖν ΣΝ θλίψιν τὴ ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοΐε- 

οδἰόσεται, κι ἡ τ κλων οὐ δῶσ δ Φεήος αὐτῆς, Χοὴ (ᾧ « ἀξέρες 

πεσομιυται ἀπὸ τε Αι οὐρανοῦ, ᾧ αἱ ̓δαυάμεις ὯΙ οὐρανῶν στε- 

λάυϑησονται!. καὶ τῦτε Φανήσεται ΝΣ σημεῖον Ὡρωοὐ τῷ ὦ ἀγϑρώ- 

που “ὦ τυ Ὁ ὠρανῷ ἀπ Ο τοῦτα κόψονται στὰ σοι! οἱ ἱ Φυλα!ης 7» )}"ς, 

ῶ ὄψονται {Ὁ ἐὐ Δ ον ΤῈ ἀνϑρώπου ἐρλύμδυον ἐπὶ Τὴν γεφελῶν . 

ἐρανοό μὲν μ᾽ "δαυάμεως Ὁ ἡ δοζης. πολλῆς". 'Και ὐτοςελά (ιζ’ 

᾿ ἀπζέλοις αὐξ μὴ σιλπιηος" Φωνης μεγοιλης ἢ ἐπισωυάξοισι 

οὖν ὀκλολίοις ἀ αμλς “ οκ Τ τεοσοίρων ἂν» ἔμων, ἀπ᾽ ἄκρων ραν ὧν 

ἕως ἀκρῶν αὐτῇ. Απὸ: ἢ ὁ συκῆς μαϑιτε Τ ἢ πωραξολίμωώ "ὃ ὅταν 

ἡσῪ Ὁ ὀκλαδὸς αὐ βρη) ἁπαλὸς "Ὁ ΧΩ Φύλλα ὠκφύῃ; γινω- 

σκέτε ὅτι ἐπί ἡ νὰ ϑέρορ᾽ ὅτω Ἢ ὑμεῖς, ὅταν ἴδετε παῦτα ταῦτα, 

γινωσκέτε ὅτι ἐπ! ὅδινὲ ἐπι ϑύραις ἀμίω" λίγω μιν, 5 μὴ πὶ 

ρέλϑη ἡ  γβνια αὕτη ἕως ἂν παῦτα ταῦτα γϑύηται. Ὃ οὐρανὸς 

κοι ἡ 7» " πουρελόυσοντάι, (ο δὲ λόλοι μου οὐ μη πουρέλϑωσι. 

Περα: 9) δ ήμέ ρας ἐκείνης ̓ ς ὦ ὥρας ̓οὐδεὶς οἰδὲν, ἰδὲ οἱ 

ἀήτλοι ΜῊ ἐρανῶν, ἐμὴ ὁπατήρ᾽ υ μόνος. ̓ὥραϑ ὃ αἱ ἡ- 

μέραι ἘΝΝῶξ οὥτως ἔσται ἡ ἥ ΤΠ σις τ  ἡοῦ Ξανϑρώπου. ὦ, ὡς-- 

“περ γδή ἡοῦ ὧν ταῖς ἡμέραις ταῖς ζῦθ9 ἢ Κ κατακλυσμῷ φώγον- 

Ἵςκ Ὁ πίνοντες, γαμομυτες, Ὁ ἡ ὀκγαμιζούες, ἄχξα. ἧς Ἴμι ρας 
"Ὁ Ως ἐγνωοξ, ἕως ἤλϑιν ὁ καΐακλυ 

σμὸς,ᾧ ἢ ἼΡῚ ἅπαντα: οὕτῳς ἐςτὰ κὸ ἡ ᾿ φρροισίανξ᾽ οί ὦ, “, δυϑρῶ 

που. “Τοτεδυος ἔσονται οὔ τῷ ἀγρῳ ῥ οὗ εἰς «ραλαμ(ανεται,ἢ 
ὁ εἰς ἀφίξται δύο λλήϑουσειμ, οΨ Τί "μύλων μία πῆραλαμ- 
(ανεται, Ἢ μία ἀφιετα ΄. Τρηροράτε, οι, ὅτι ἕως δἰδαῖε ποίᾳ, 
ὥρᾳ ὁ Κύρκος ἦν ἐρχέται , ἐκεῖνο 2 πνάυκέες: ὅπ εἰ ἡδᾷ ὁ ὁ 
οἰκοδεασόπης ποίᾳ φυλακῃ ὁ ὁ κλέπῆης ἐ ἔρχεται, ἐλρηγ ρήσεν δὐ, 
Ὁ Ὡκ, αὐ ἄασς διορυγΐωαι; Ἵ τίω οἰκίαν αὐγοό΄. Διά ζῦτο καὶ 
ὑμεῖς γένρϑεὶ ἕρρημοι » ὅτι ἢ ὥρᾳ οὐ ̓ δοκώτε, ὁ υἱὸς τ ἀνϑρωώπου 
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ῪῪ 

" ΠῚ δὰ δέκω “αὐ ϑένων. ξ Περοὶξ ζκ πίλαντα λαξώτων. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ᾿ Ὁ 

ἔρχοιαι. τή ἄρας ὅξην ὁ ὁ πιςὸς δοῦλος χὰ φρόνιμος, ὃν χατέ- 

φἩσῈν Ὁ ἄύφκος ἀξ ἐπὶ Δ" ϑεραπείαρ᾽ αὐτῷ, Ὁ" Η: διδόναι αἱ-- 

ἐν τοῖς Ἀν ̓φίω δι ον καιρῷ. μακάθμος Ο δοῦοβ ἐκεῖνος, ὃ ὃν ἥ- 

ἐ ὅτι ἐπὶ πᾶσι Οις ὑπῷρλθισιν αὐ τὲ δἰ χαΐαιοησέ αὐτόν. ἐαν5 ἀπη ὃ. 

"θ᾽ κλαυθμος κὸ ὃ βρυγμὸς ὀδέντων. 
σξν 
͵ 

ξ 
» “ξθ 

ς 

ϑωὺ ὸ κύρκος ΠΩ Ὁ ἀὐρήσᾳ ποιομῦτα οὕτως. ἀμίω λέγω ὑμῖν, 

κακὸς δουλος ἐ ὠκέινος ὡΨ Τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτὰ , Χρονίζᾳ ὁ ὁ κύρκός 

μου ἥϑειν ἀρξται τύπῆειν «ἣν σίζυ δούλοις," “έδϑιειν ὃ τὰ 
πίνειν Ὁ} 1} ἤζ4 ὁ ὃ κύρκὸς ΤΕ Αἱ δούλου ἐ ἐκείνου ἐν 

ἡμέρα! ἣ «τὶ ἐϑϑρσδοκαι. ιν ὡρᾳ ἢ ἣ οὐ ̓ γινωσκᾷ, "κα δυγοτομμ!σέ 

αὐτὸν, Ὁ Σ μέρος ἀμξ μῃ υἰχουκριτῶν ϑησᾷ' ἐκει ἔςο ὁ 8 

Τότε ὁμοιωϑήσέ) 

ἥ βασιλεία, Ζ ε ἐρανῶν δέκᾳ αὐ ϑένοις, αἱτινές λοι βοῦσομ τας 

λαιμιποί δας αὐτῶν γὐξηλϑον εἰ εἰς ἀπαντισιν ἫΝ νυμφίου . Πέν- 

τε δὲ Ἴσον ἐξ αὐτῶν Φρόνιμοι, Ὁ), αἱ “πέντε μώραι. αἵπινες 

μώραι ὁ λοι δ οὔσοι! τὰς λαιμαπαδαις ὁ ἑαυτῶν, ἰΩι ὅλοῦον θ᾽ ἡ ς- 

αὐτῶν ἐλάμον" αἱ δὲ Φρόνιμϑι ἐλαξον ἐλαμον. ὧψ Ὅις ἀτπξείοις 

αὐτῶν μ᾽ . λαιμπαδῶν αὐτων. ̓Χρονίζοντος ὃ ἢ Τὰ γυμφίς, 

ονύραιξαν πα στει, "ἢ ἡ ἐκαίϊϑευδὸν. μέσης ὃ γυ χης κραυγ»)  γέγο- 
γεν, [δου ὁ Ο γυμιφίος ἔρχεται, ἐζέρχειϑε εἰ εἰς ἀπαντησὶν ἀμ .Τό- 

.πεη}4 ρϑησαιν “τῶσοι! τ ἐ παιρϑένοι ἐκεῖναι, Ὁ ἐκόσμκησοιν τας λαμ, 

Ἵ αὐτῶν. Αἱ: ο μῶραι ἼΔΕ Φρονίμκοις εἰσον, Δότε ἡ ἡμῖν 

ὡκ 29 ἢ ϑαίου ὑμὴν, ὃ ὁτ! αα ἱ λαιμιπαιδὲς ἡμὴ σβέννωνπαι. Απε- 

κρίϑησουν δὲ αἱ Φρόνιμοι, λέγθυσαι, Μήποτε ̓ἐρε δρκέσῃ ἡμῖν 

κὶ ὑμιν. πορδ,εοϑε3 δ μᾶλλον τεθς (ὅν πωλθιώτας, ᾿ ἀγρρο 

---- 

"82 

σοτε. ἑαυταῖς. Απϑξαομὴν ων δ αὐτῶν ὧν ἀροροίσαι, ἦϑϑεν ὁ Ο "1.3 

Φίος, αὰ ἕροιμιοι εἰσηλϑον μετ αὐ εἰς ὧν γάμοις, Ὁ ἐκλεί--: 

Δ ; ϑύραι. ὕςερον ἢ ἔρχονται Ω αὐ " 9ιπῸ [παρϑένοι, έρρυσοι, 

Κύρμε: κῦθλε ἁνοιξον κἡ Ἰβμυς Ο: 3 διποκριϑεὶς ΕἸπέν, Αμίω λέ- 

γω ὑμῖν οὑκ δἰ ὑ ὑμαξ. ̓Γρηρορεῖτε οὖ. ὅτι ὅκ οἴ σδδιτε γίω ἡ- 

μέρα» οὐδὲ ἢ δ᾽ ὥραν" Ψ ἡ ὁ ὑὸς τ ἀνϑρῶπου ἐρχέται - “Ὡς- 

περ γϑ δ ἀνϑρωπος Χποδυμῶν ἐκάλεσε «ὅν ἰδίοις δούλοις, καὶ 

πουρέδωκεν αὐγήςζα ὑ Ἄθντα αὐηοό" κὺ Ὁ ῷ 5 μϑυ ἔδωκε πέντε 

. ἴάλαντα, ᾧ ὃ δυο, ὦ δὲ ἕν οὑκαώφω κα, τὶ γε ἰδίαν διωδα μεν"ὰ ὠ- 

πεδύμνησεν ἄϑεως. Πορϑυϑεὶς: 3 ̓ " πέντε αἰ λαντα, λαῶν, 

Ανκβ. 2 

Ἀσποχυς Γ 

Κεφ.ιγ.Ζ. 

κι ΧΕ 



ξἕς ΠεῤΓ ὁ ἐλδίσεως τῷ ἜΝ 

48 πον ἘΥ͂ΧΤΤ. 
εἰργούσοιπο ὼν αὐτοῖς το ἐποίησεν ἀλλα. πεντεΐαλαντα. Ω- 

᾿ σαύτῶς κὴ Ο ΧΩ δύο οἐκέρδοσε καὶ αλ)ηὸς ἄλλα δὺο.ὁ 3 ἡ ἕν τε 

(ων, ἀπυϑὸν ω ὑρυξον ὧν ΤΉ ἢ γα ἀπέκρυψε ὃ Ἂ έργον ω 

κυρά αὐξ. μ᾽ ὁλεόνον πολιω »ἔρχες ὁ ὁ κύρμος ξ δουλων ἐ ἐκεί 

νων; ῷ σζυαμρέ μετ αὐτῶν λόγοῦ. .κὸ ππαϑοσελϑῶν 0 φᾷ πέντε 

ζώλαντα λαξῶων, χοροσήνείκεν ἀλλα, πέντε ζὰχ λαντα “λέγων, 

Κύρκε, πέντε λαντα α μοι αὐρέδωκας, ἰδὲ ἄλλα πέντεζαλαν- 

ς ἕβ Περὶ δ ἀλφψασης ΔΝ ίριν μύρῳ. 

ΟΠ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. τ 49 

πεήνα σαι » ογἡ ἐδιυκατέ, μοι Φαγειν" ἐδίψησε, τὸ ἐποτισοῦτε! 
με᾿ ξένος ἡμίωυ, ᾧ σίώη γα γετέ με' “γυμνός, ) αἰξκεξ λέτε 
με" ̓ ἠώκνησει ὐπεσκέψαϑε με' Φυλοικῆ γημίω, Ὁ ἠλ ϑὲτε 

ἴω "ὃς με Τότε υτοκριϑήσο!) ἰυπὸ οἱ δίχαοι, λέλοντες, Κύρμε, 

πότε σε ἐΐδομϑυ “πεινῶντα, ΚΟῊ ἐδρέψαμδρ; , ἢ διψῶντα, τὸ Ὁ ἐπο 

ζέσα μδώ ; πότε δὲ σε δθμὰ ξένον" ᾧ (νηγαγομὸρ: ἢ ἦ γυμνὸν, 

το  λπ ἐ πῦτε δὲ σε ἐἰδομὴρ αἰϑϑενη, ἢ ον Φυλακ, 

-ΠΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΙῚ 

πὰ ὀκάμμδοισοι ὑπ᾿αὐ τοις Ἔφη: Ὁ απ ὁ ὃ κύρκος ἐν Εὺ δουλέ εὐπικίρλς τὰς ᾧ ἠλϑομδν πσϑὸς σε; Καὶ Ἡὐποκριϑὴς ὁ Ο Ὶ ἐρᾷ αὐχεῖς; Α-- 

ἀγαϑὲ "ἡ πιρέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιςὸς, ἐπὶ πολλὼν. δ κατοςήσο. - ᾿ μίω λίγω ὑμῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσειτε ἑνὶ Τύτων ἕξ ἀδελφῶν μου 

ἐἴΐσελϑε εἰς δ χαραν Φ, κυράν Ὁυ.Προσελϑὼν ὃ Ὁ Κι τό ἥδ»: - Τ' Ἔ βαλήςων, ἐμοὶ ἐπριήσουτε. Τοῦ: ἐρᾷ ἡ ζοις ἐξ θθωνύμων, ἼΠο- κρδας 

λαντα λαᾳζων. εἶπε, Κύσμε, ϑυοζώλαντα μοι ἀὐρίδωκας, ἰδὲ δ. 2 γ 8} β εν αὐγτ'  ἐμοό οἱ σι κατηραμϑῴοι, εἰς “ὃ πὺρ τὸ τὸ αἰώνιον ζ μη ΠῚ 
μασμμένον τῷ διαξζύλῳ χαὶ ̓ς ἀγέλοις ἀ αὐ Ὁ τ πε θὰ γα, 
᾿ “κ ἐδώκατέ μοι φαγών' ἐδέψησοι, καὶ ὁ ὅθε ἐποϊέσατέ με’ ξένος 

γκρας οὐ σὐβυηγοι γέτέ με γυμνὸς, καὶ οὐ ̓ αἘιεξάλετε με" 

ἄλλα πο μωΣ; ἐχέρδησιι ἐγ αὐτοῖς. ΕΦη. ὐπὸ ὁ κῶρχος 

Φ΄, Εὖ δουλε' ἄγαϑε Ω πισέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιρὸς, ἐπὶ πολλῶν 

σε: χαταςήστο. ἐἴΐσελϑε εἰς τίν χαρὰν φ κυδάου ὧν. Προσελ- | 

᾿ϑων: 5 Ω ὁ ὁ ἐν αι λαντον εἰληφὼς, εἶπε, Κύρκε, ἐγὼν σε οἷς “κοι; καὶ ὧν Φυλακῃ, ᾧ ἐρς ἐπεσκέψαθϑε με. Τότε Σσιοκρι- 

σκληρὸς εἶ ἀνϑόρπος,ϑεράζων ὅ ὅπου ἐς ἔσσειρας, σιυάγών ᾿ ϑήσονται οἰυτεὴ κα αὐτοὶ, λέλοντες, Κύῤαε, πότε σε ἐἰδομδρ πει- 

Γ ὅϑεν ἐσκορπιστες" καὶ ᾿ Φοξηϑεὶς ἀπελϑῶν ἐκρυνία Ὁ ἀ; γώγτα, ἢ διψῶντα, ἥ ξένον, ἢ ἤγυμνον, ἥ Ἰ αἰοϑενή, ἢὼν » Φυλοῖκῃ, 

λαντὸν ἴρυ ὡνἽ" 7" 7: ἴδε εἐχής “δ σῦν. Αποκριϑές: 3 ὸ κώρμος εἰ καὶ οὔ ,δϑικονήσοι μὴν (οι; Τότε δστοκριϑησεται αὐηοις, λέγων, 

εἶπεν οὐυπτὴ ,Πονηρέ δούλεκαι ὁ ὀκνηρέ, ἤδές ὅτι ϑεράζω ὃ ὅπου τῶι Αμίω λέγω ὑμῖν, ἐΦ' ὅσον ἔηκ ἐποιήσατε ἐν) ὶ Οὐτῶν Τ' ὑλανς 
- ἐασειρα, κ σία γω ὅϑεν εἰ διεσκόρπισοι ἐδ οι σε βαλὲν ὼ .--Ν " στον, οὐδὲ ἐ ὑμοὶ ἐποιήσοτε. Καὶ αἀπελδύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν Τὼ. . 

Ῥργύφμόν μου Οῖς Ἐαπεζί πες, καὶ ἐλϑων ἐγὼ ̓ ἰκομισοίμίω 3 δ αἰώνιον, ὦ δίκαιοι εἰς ζωΐω. αἰώνιον. 'Κω ἐμετο κς: Μαριμῇ 5, 

ἂν δ ἐμὸν οἴω τόκῶ. ἄρατε, οι "ΞΕ ἀν τ΄ δζάλανην, καὶ κα ὯΣ ὅτε ἐτελέσεν ὁ Ἰνίοις τανταρ ζοιὶ λόροις Ούτοις, εἶπε Ὅις μαϑη- ΟΝ ἕ 

᾿Κιφαγδὴν, σα ἥῷῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. πῷ Ὁ δέ έ ῴ παντὶ δοϑήσεται, ' ! ταὶς αὐτά, Οἰσαῖε ὅτι μῦν τ δυοὴ ἡμέρας Ἂ πασχα γίνέται, ἡ ὁ ἧος. 

᾿ τὸ ἐθὰ «ἰἘκοσευϑήσεται Ὅλτο: Ἂ Τῷ μὴ ὄχοντος, ἡ “ὃ ἐχϑς δ ρϑησεται αὐφκάίμ κι ᾧ ἀνϑροόπου αὔρα δίδοται εἰ εἰς τ αυρῳϑέεμαι. Τοπ (ἰνήχθηοῦ “ ἀμμεΣ 
κ᾿ ,.53.Δ « 

«.61.».ἢ.1ἢ. 

Κιφιχζ.Β 

“ 

ὠπ ἀν. ΚρΗ ῷ αχβειον δοῦλον ὡκζάλλετε εἰς “Ὁ σκότος ὃ 

: ἐξώτερον᾽ ὠῇ ἔςτι ὁ κλαυθμὸς κὶ Ὁ0 ὁ βρυχμὸς ἢ ὀδόντων. ὦ- 

τὰν ὃ ἔλϑη ὁ ἠὸς Τῷ ἀνθρώπου ἐν τῇ δοΐξῃ αὐτῷ. ὉὉ παιτες (Ὁ) 

ἅγιοι ἀήξελοι μεΐαυύτᾷ, τῦτε καϑισᾷ ἐπὶ ϑρόνου δἴξης αὐτῷ, καὶ 

᾿ σίωυα ἤσεται ἔμισσεϑίϑεν αἰξ᾽ παύτα τὰ ἔθνη καὶ ἀφοθκέ 

αὐτοις αἰ πὶ ᾿ϑλήλων, ὡς ὁ ποιμίω ἀφοοίξῃ τὰ ̓πσεθθατα 
στο ἢ ἐξαφων"ὰ ἼΩ φησ τὰ μδὰ ποϑόξατα ἐ ὡκ δεξιῶν αὐτῷ, τὰ 

“4 οἱ ἱ δρχεερᾷρ᾽ καὶ σὲ γραμμαΐεις᾽ καὶ οἱ ; πρεσβύτεροι 45 λαού 

εἰς τίω. αὐλίεὸ τῷ ϑρχερίως “ 5 λεγομδύου Καϊαφα, σίυς- 

προ Θ, ἵγα ὃν ἰη(οιυ κρατήσωσι δόλῳ, ὦ Σιποκ)είνωσιν. 

λέψον δὲ μη ὡν τὴ ἑορτῇ, ἵγα μὴ ϑυρυξος δρητας ὃν “πω Ὁ λαῴ. 

“ὦ δὲ ἰη(οδ᾽ “βυομδρου ἐ «Ψ Βηϑουνίᾳ ἐ Ψ οἰκέᾳ, Σίμωνος {Ὁ λε- 

“πυρά, ασθϑσηλϑεν οὐυπὸ γαυὴ ἰχλάξασρον μύρου ἔχουσαι (α- 

ρυτιμου᾽, καῇ κατέχεεν θη τίω Ἀεφαλίω ἄς Ὁ ἀνακχειμῆρε. 

ΤΑΣῈ δὲ ἐρέφια ἐξ ἀ)ωνύμων. σῦτε ἐρᾷ ὁ βασιλεις ζοῖς ὑκ δεξιῶν ἰδόντες ὃ 5 δὶ μαϑυταὶ ὠμῷ ἠγανάκτησαν, λέροντες » Εἰς Ἰεὴ ἀ- 

ἀπ νσλν αὐ, Δεῦτε Ὧ) δὐλογημδύοι δῷ τπ πὲς μου, κληρονομήσοίϊε Τ πώλεια αὗτη; ἡδέα!» » θυ» Κὰ μώρον ποθουϑέωυαι πολλοῦ, 

ΨΕΝΙ ἡπιμασμένίω ὑμῶν βασιλείαν" δο ὶ καταιξολῆς κό Ἰρσρξοῦ: "ἐ- καὶ δοϑέωαι πωχοίς. Τνοιβ δὲ ὁ ὁ [ηξοις οἰ οἼτεν αὐτοῖς, Τί, κόποις 

πενασα 
4.1 
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« 

ἜΠΤΑΡΟΤ ἢ τὶ ΣΙΝ ΠΩ ὩΣ ὩΣ εχ: τ ΩΣ πὰ 

φὰ μ. Ὁ 
ἴω γ 48 

«. Κορ.ιαἘ, 

Μαρῆ. ν 

ἴω τς. «καὶ 

. 1.8. 

ΠῚ. Ἱπεοὶ ἸΩ ωὐτίμς Ἔ ἜΨ δείπνου. 

ὁ. Γ ΒΎΑΓΓ.. 

ϑρέχετο τὶ “ἢ γαμ Ὶ ἔρον )ὃ κόυλθν εἰργαίσευτο. εἰς. ἐμέ. πα. 

τῦνε γα τοῦ πω ιῇ ΤΩΝ, 

Ἧς. Θᾳλθυθδν  ῳ αὐτὴ δ μύρον» 5:1: ᾿ὡ σώματός μο; 

᾿ῳδϑὲ τὸ τὸ ἀρρήοι Φιαίσαι με ὑποίησεν. ἀμίω λέγω ὑμῶν, ὅτου ἐὰν 

χρρυχθὴ 20 θ)αηἤέλιον᾽ Ουτοῶν ὃ ὁλῷ τῷ κόσμῳ, λοιληϑησεται 

: καὶ ὃ ἐποίησεν αὖτ εἰς ̓ μνημοσίωυον᾽ς αὐτῆς. ἴοτε πορέυϑὴς 

εἰς δωδεχᾳ Ὁ Δ. μᾶνος ἰούδας ἰσιαριώτης, χϑὸς Οις 

δρχαρέιφῳ ἐπε, Τίϑελεπ μι δομδαι, καϊγω ὑμῖν αὐραδωσω 

αὐπον: Οἱ: ο ἐσησαν αὐτῶ Ὁ χοκάκονΐῳ ὦ ἀργύθκα' Ἂ Συτὸ τοῦ: ἐ- ἐξη-- 

ι χα! δὐκαιέέαν “να αὐτὸν αὔραδῶ. " Τη Τῇ δὲ ζσοϑότη ̓  ἀζύμων 

“ἀιδόσήλϑον οὗ μάϑηται τ δ ἰοῦ, λέοντες ̓αἀυτῷ, Πού ϑέλεις 

ἑτμάσωμδ (οἱ φαγὲν τὸ πείογα; ὁ δὲ εἶπεν, παγετε εἰς 

Η- πόλιν πρϑθς Ὅν δεδα, καὶ εἰπεῖιε ἀντ, διδάσκαλος λέγ, ὁ 

καιρός μιοὺ ἐπι ὅξιν, τοθός σε ποιὼ δ παχὰ μῷῇ ὅ: μαϑητῶν 

μϑυ. αὶ ἐποίησαν οἱ μαϑητὰὶ ὡς ̓ σἀρέταξεν αὐτοῖς ὁ ἔσο, 

"ὦ ἡτοίμιαος Ὁ πείοχα. Ὄψιας: 2) , ϑρομδῥηο ἀνέκειτο μ) Ω 

᾿ δωσδέχοι" καὶ ἐεϑιόνγων αὐτῶν εἰγτεν, Α ἱμίω" "λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰς 

ὸξ ὑμὴμ ὐῥαδῶσα Με. Ξαὶ ἡλυπούμδμο σφούρα, Γ λέ- 

᾽ν εἰυὴτὸ ὑκιαρὸς αὐτῶν, Μήτι ἐγώ εἰμι κύριο δὲ Σιτοκριϑὴς 

εἶπεν, Ὁ ἐμδάψας μεύὶ ἡ ἐμούεν πῷ σπρυδλίῳ ἢ τ χύρα, ϑηὺς 

μὲ ϑβαδώσᾳ. 0 διὰ ὯΝ . 5 ἀνϑρώπου ὑπαγή, καϑως᾽ )έγρα- 

ταὶ ἀϑδὰ αὐτῶ, οὐαὶ ἐδ Ἰὼ ἀνϑρώπίω ἐκαίνῳ, δὲ οὗ ὁ ὑος “" ἂν- 

᾿φρωπὸυ ̓  δ α δι δδγαι. καλὸν [ω ἢ ἀυπὼ εἰ εἰ κκ ὀγονηϑοὸ ὃ ἄγϑρω- 

Τ ἥος ὀκείνοῦ. Αποκριϑής: ἢ Ἰούδας ὁ  χϑραδιδοι αὐ, εἶπε, Μη-- 

τι ἔδω εἰμι, ῥαξθή έγά ἀἰπι, Σὺ εἶπας. ᾿Εὐϑιόντων ὃ ὃ αὐτῶν, 

᾿λαίων ὁ ἱη(ος ἢ ὡρῶν καὶ ἡ' ὠλογήσαρ᾽, ἔκλασε (ὦ ἐδιδὸν ( 

μια ϑηταις,κ) εἶπε, »Λάς εὗ φάγετε Ἵ3 ἄμ ζὰ σῶμα Μ5. 'Καὶ 

λαξὼ ὧν “ὃ πϑλήθλον ἤφι ὶ θὐχαοιτησας, ἐδῶκεν αὐτοῖς, λέγων, 

“Πίΐπε ξ ἀμ παντες' Ὅυπ γὰρ ΤΩ ἅμα μου ηὃ τὴς Κοηνῆς 

᾿διαϑήκης, Ἂ ΤΣ πολλῶν ὡς χαινόμδρον εἰ εἰς ἀφισιν ἀμδρτ- 

ὧν. Λίγο ἢ ὑμῶν, δη μὴ πίω ἀπὶ ἀρ ὀκζόυμυ 5 “ γμυνήμα- 

ἐξ. ἃ Ὥς Φμπέλου ,ἕ ἕως ἡ ἡμέρᾷς ὠκείνης ὅταν αὐδὸ πἰνὼ μθ᾽ 

ὑμδμ κω νὸν φὴ τῇ βασιλείᾳ παφός μου. Καὶ ὑμνησαντὲξ, 

εἶν εἰς ἣ ὀῤδξ ἡαιῶν." Τοὴ λέγᾳ ἀὐ!ς ὃ Ο. ἰηρι, Πᾶν» 

᾿ἑαυτῶν οἐμα ̓  οὐ παύτοτο ἔχε- 

σοῦ 

2: μδοτύριον 

ΕῚ 

«ὑπὶς αὶ 

4. ἐμξατῖς-. 

μενος τί χες 

δ μιάγ' ἐμοδ 

ςς τὸ δυζλίῳ, 

ὥπερ 
3 - 

ς δΥχαρισήσαι. 
- γιοζαθιζα 

᾿ ᾿ 

δ απαργησῶ -- 

{ μαι. α.ς.θις, 

[ω} 
Ϊ ἴδια.ε.ς.θ.18 

{ ᾽ 

λύτως; σκ.γ, 

᾿ ἐζις «]οῖ. Μαρ 

τς γράφᾳ, Σί- 

ἥξ 
α 

Ἐς 

βφυκαϑιυδὺς; ἡ - 
ὑκίουσας, ἢ 
αξας. 

8 ἥλων παλιν, 

ἄρον. αὐτοιξ 

καϑεύδογτας. 

ἐν 

ΠΙᾺ 

ΠΣ Πφὶ δ 2 [οὐϑὰ: 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. τς εἷς Ἐ 
τες ὑμεῖς σκοώνοδδιλιοϑί σφαϑεον ἐμιοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ̓γατη. γέρα 
Ὁ»: γα, αξωὶ 7’ ποι μῆνα, ῷ διασκόρπιεϑησεται τὰ τεϑ- ἑ 
ξατὰ ᾧ ποίμνης. Ψῳ τ δὲ ἐγερϑέιαι Με, ̓ περάξωύ ὑμας εἰς : 
γί Ταλιλα αν. Αποκριϑεὶς δὲ ̓  Πέζος ἃ ἅσεν ὠυπὸ, Εἰ ̓  παῦ 
τες σκανδαλιοϑηίο ) ἂν (οἱ, ἐγω  οὐδέπόε σιανδαλιιϑηΐομαι. 
ἜΦ' ἰυπὸ ὁ ὑνθιῦ, ἀμίω); λέγω οι, ὅπ ον ταύτη τὴ νυκτὶ, πρὶν 
δλέκηοραι φωνήσει, ταὶς ἀπουρνήση μεὶ Λέρ ἀυπὶ ὁ δ Πέζος, 
Καν δέῃ Με σίζυ (οὶ Σστοϑοινειν, ν μὴ δ ̓ἀπαρνήσομεαι. Ὁμοίως Δ 
ἴκα! πᾶψτες οἱ μαϑηται εἶπον. “Τόπ ἐ ἐρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ ἴη- 
(σῷ εἰ εἰς χωθίον λελόμδοον Γεθσημανη, »ἾὉ λέγ ηοῖς μαϑταίς, 
Καϑισιν ἀιΐ ἕως αὶ ξ ἀπελϑῶν πρρσεύξωμα ὁ ὡκᾷ. Καὶ ̓ὥρα- 
λαξων νχ Πέζον ὯΙ Οι δύο καὶ οι Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖ- 
ἐχ Ὁ αὐδημονοῖν. Τότε λέγ αὐποῖς, Περάλυπὸς ὅξην ἡ ψυχή 
μου ἕως ϑανεύπου. μείνατε ὧδε ̓" 26") 5 ρέιτε μετ ̓ἐμού. Καὶ 
“δοελϑῶν μέκρον, ἔπεσεν ἐ ᾿ χυοϑσώωπον αὐ ἀὐθοσευρό- 

εἰδρος, "ὁ λέγων, Πάτῷ μου, εἰ δαινατὸν ἤδη εαϑρελϑεῶ ἀπ’ ἐπὶ ἐμοῦ 
- ηὃ ποτὴρκονΊότοπλίω εχ ὡς ἐγω ϑέλω, Σλλ᾽ ὡς σύ. Καὶ έ ἢ 
χσϑὸς Οιὶ μαϑοηταΐ, καὶ εὑείσκᾳ αὐζοις καϑεύδονταρ, ἃ λέγ τῷ 

Π ἐΐῳ, Οὕτως ὅκ ἰρώσοτε μίαν ὥραν γε") ορῆσαι μετ μού 
26") 9Θρείτε, ῷ πρεϑσεύχεοϑε, ἵγώ μὴ εἰσέλνϑητε εἰς πειροισμμόν. 
᾿ μϑρ πνέμα πσοόϑυμον ἡ δὲ σειρξ αἰϑϑενής. Πάλιν ὡκ δευ- 

ἢ χέρου ἀπελϑῶν ,ανεοσήυξαΐ λέγων, Πάτερ βρη: ε ου ̓ δαυα- 
του τ "Ὁ ποτήδιον παρ ϑεῖν αἰπ' ἔμου, ἐὰν μη αὐ πίω, 
»βυηϑηῶ 5 Σ ϑέλημα (ου: Καὶ ̓ἤϑων εὑρ ἰσκᾳ αὐτους παίλιν κα- 
ϑεύδοντοις ἡσοῦν γαρ αὐγὼν οἱ ὀφϑεαλμοὶ βεξαρημῆμοι. Ω ἀ- 
φεὶει αὐζις, ἀπελϑὼν πεέλιν »αεϑσηυξαζο ἐκ τείζυ, ἡ Ὃν αὐ 
ἣν λό 9» εἰπων. Τότε ἔρχεται τϑθς οι μὰ ΤῸ: ἯΙ κου 
λέγ αὐζοις, Καϑεύδετε ἢ Ἷ λοιπὸν (ὃ ἀναποιεῶϑε" εἰδοὺ ἡγίρων 
ἥ ἡ ὦρᾳ, ὦ ὁ ἡὸς τ ἀνϑρώπου ρα δεόδοται εἰς χεῖρας ̓ἀμδρὰ Ε 

Ἴ ὥλὼν ἐγείρεοϑε, ἀγωχδω. ἰδοὺ ἤγῖι βΟΙ͂Ν ρα διδοι με. Κα 
᾿Φ7| ἸψῚ} λουλοιιυζος, ἰδοὺ ἰούσας εἷς Τὴ δώδεκα ἦλϑε, Ὁ μεν 

ἀν ὄχλος πολι μῦ᾽ τ μαχαιρῶν χα ξύλων, Στ ὄρ. ξ" 

ρέων ΚΟΜ πρεσβυτέρων Τπ δ, λαιοῦ. ὁδὲ αὐραδιδοις αὐτὸν οὐσῶν: 
γὴν ἀὐζοις σημεῖον, λέγων, ὧν ἂν φιλήσω, αὐτὸς Ἢ: ̓κραηής- 
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ΠΌΝΟΝ. τὰ 
᾿ Η 

ΕΙΣ " - ὦ ΜΥΑΤΥ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. :ς ἐδ 

" σοΐ]ε αὐπὸν. Καὶ ϑϑέως «πδϑσελϑὼν τῷ ἴησοῦ ἐπε, Χαῖρε τ ̓βλάσφημίαν αὐθ' ἡ ὑμῖν δοκεοἱ δλισοκριϑένπες εἰ εἶπον, Ενο ᾿ 

ῥαβεί. καὶ ' κατεφίλησεν αὐτὸν . ὁ δὲ ἰηρι {πεν αὐτῷ, 1: τ δος ϑαναν 5 δξ]. Τόξενεηῆυος εἰ τὴ σε νυ ὼ: ἀν »Ἂ ἐκολάφι 

πάρε, ἐφ ς ὦ ἢ πέρᾳ; τόπ ποθϑσελϑόντες ἐπέβαλον τας χε | αν αὐτὸν. οἱ 5 ἰῤῥάπισαν, ολέλοντες, 1 , Προφητευσον ἡμῖν Χρι- 

ρας ἐμ} Ἐν πρῶ, δὲ ἐκρά τησειν αὐτὸν. Και ἰδοὺ εἰς Ἐ μὴ ὑν- " ᾿ σὲ, τίς ὅξιν ὁ παίσας σε. “Ο ὃ Πέζος ἔξω ἐκαϑηζο! ὥ τὴ αὐλὴ, ΟΣ 

(δὲ ὠκτείνας πίω χεῖρα, ἀπέασασε τω μάχαι! ἐν αὐτῷ: καὶ ᾿ «ὦ 3 Ὁ σηλϑεν αὐτῇ μιὰ παιδίσκη, λέγουσει, Και συ ἡάνε μβ πὶ 

παταΐξας 4 δοῦλον τῷ δρχερέως, ̓ ἀφέλεν ἀμφ οὸ ὡπον. ΣΝ ὑδ Γαλιλαίου. ὁ ἠρνήσαζο ὑμισσδϑαϑεν᾽ παντίων, λέγων, 

τς λέγᾳ ἀυπῷ ὁ ὃ ἰηύοις, οπίοροψν σου πίω μάχαιραν εἰς -; ἀν τ Οὐκ οἷσι τὶ "λέγης. Ἐξελϑοντα δὲ "αὐτὸν εἰς Ὧν πυλῶνα εἰδὲν 

τυϑα λντόπον αὐτῆς. 'παῦτες γα οἱ "λα ἴγχες μάχαιραν, ἐν μα- ; “ αὐτὸν ἀλλὴ γκοὶ “λεῃ τοῖς ἐκεῖ. Καὶ ̓ ὀδδξ μα ἰησού ΝᾺ: 

γποχ «17. χάξρᾳ ΟΕ ολραιῦται ἡ ποῦ )διωώαμαὶ αρῖε “ἴβα κὰλ Ἃ »ἀαοθανιῶ- νέον, ἰκ Οὐηε 5 Και: παλιν ἢ ρνήσουτο ΚΙ ὑΠΚρῦ; “ὁπ ἐκ οιδα Ὑ, δ 3690 

σρα (Ὁ πατέῤᾳ μου,» ὃ ρα ςησέ μοι᾽ ᾿πλέοιρ ἡ ̓ ̓ δώδεκα λεγε- ΟΝ "ὦ ἑὰ πον μίν μακρὸν ἡ  αεϑσελϑόντες οἱ ἑρωτες, εἰπὸν τῷ Ὁ Πέΐῳ, Αλη 

Ἠαΐννγ.Β ᾿ὦνας ̓ἀκίλων: . πῶς δ" ̓ πληρᾳϑώσιν αἱ ̓γεαφαὶ, ὅτι δὲ ὩΡὰ ἜΣ ΤΥ ϑῶς Κα] συ 2 αὐτῶν Εἰ. Ἐ δ ὁ ἡ ἡλδλθα θυ δὴ λὸν σε πιεῖ. Τότε 
᾿ 

δ τϑνεῶς: ἕν ὑκείνῃ. τῇ ὥρᾳ ὅπεν ὁ ηζοις Ο!ς ὃ ὄχλοις, Ως έ. ΕΣ βιὰ ἤρξατο" τῷ ωμόρον πβμ ὦ ζον καὶ Ὄ ὀμνύειν, ὅπ ἐκ οἷδε δόυϑερ- 

πὶ ληςὴὴν ὀξηλϑετε μῷῇ μϑὶ μαχαιρῶν. καὶ ξύλων συλλαξᾷν με. "5 ΤΥ ΤΡ: Καὶ ῥϑϑέως ἀλοκτωρ ἐφώνησε κὶ ἐμινήεϑη ὁ  Πέδος τῷ ῥηε. 

Ζ καϑ' ἡμέραν «δὸς ὑμας ἐκάϑε ὑμίω δ ρῶν ἐὺ τῷ ἱερῷ, μας “ Κα Τησοδ εἰρηκότος ἀυπὸ, ὅπ πεὶν ἀλέκζορᾳ φωνήσει, 

κα! ὑκ ἐκρατήστετε με. Τοῦτο ἢ ὅλο γέλονεν, ὕα πληρᾳϑῶσιν : τεῖς ἀπαρνήσημε. Καὶ ἡ ξελϑων ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς 

θμώον αἱ γραφαὶ δὴ σπερφητῶν. Ὑ μαϑυπαὶ οὗ πὲς ἀφέντες ᾿ νὐπίνσαν; β΄ Πρφῖας δὲ ἐ ϑυομδύης, συμβούλιον Ἕλαθον παντες οἱ ὄρχε- κζ ἑ 

Μαρέμη.2 αὐδὰν ἔφυγον. ὙΦ δὲ κραησαντες, ἴ δ ἀπήγαγον ᾿ δεῖς Ὁ οι πρεσβύτεροι 1 5 λαιοῦ κ'' “ ᾧ Ἴησού, ὦ ὡςτε ϑανατώσται αὐ--: 

τμμῷ “σοὺς Καϊαφαν Φ ϑρχεερέα,, ὅπου οἱ λβξαμματεῖς καὶ οἱ β ᾿ -᾿ ν΄ τῇ νυ δισᾶντες αὐτὸν ἀπήγαγον, Ὄ ἡ παρέδωκαν αὐτὸν ες τὰ 

πρεσβύτεροι σζυήγθηος. ὁσεπίζορν ἦκο λούϑᾳ ἀπὸ οΥπὸ μα- ᾿ἴ υμανρνν, ναδαδκῷ 6 δ Πιλαότω τῷ ἡγεμόνι. Τόξ ἰδὼν ἰέδαρ ὁ ̓αϑραδιδοις αὐξ ΤᾺΝ . ἕω, 

᾿ κρόϑεν, ἕως ᾧ αὐλῆς - ξ δ χερίως. κοι εἰσελϑῶὼν ἔσω ἐκοίϑητο δὰ “ἢ κατεκρίθη, μετα μδηηϑεὶς ἀπέφρεψε ᾷ τεκάκοντα ξργύρα ᾿ 

μῶν ῷ ὑπηρέτων, ἰδεῖν Ἃ Ἔ τέλος. (Ὁ δὲ δρχιερεὶς Ὁ. οἱ Ἔξθθι- τ Ὅς ϑρχιώσι! ὧτ τοῖς πρεσβυτέροις » λέγων, ΗἩμαρῶν ἀν 

τεροι Καὶ ΟΣ σι δριον ὅλον ἐζήτοιυ ψουδυμχρῖυο έαν κα' κῷ 15 1-- μὰ δους αἡμα ̓ άϑωον. Οἱ Ὥ Ἐν Τί, τεθς ἡμας: συ ̓ὀνΆ. Καὶ ῥί. 

η(οό, ὅπως αὐοὸν ϑανατω σωσὶ, Ω οὐχ Ἶ ρον" ; κὴ “πολλῶν ψευ- τς ἡ δδεισκον ψαρό᾽ ἀργύρια ον τῷ ναῷ, 8 αν ἐχώρησε, ὁ ἀπελθὼν ὠπήγξα τραξα τ κὰν: 

δομδῤἸύρων πυθδοσελϑόντων, οὐχ ἄρον. οὕρερον ᾿ δὲ χσθϑσελ- τὖ φιρσυθύπαι το. Οἱ 9 , ϑρχίδς λαξέντεζαὰ “δργύρλα; εἶπον, Οὐκ ἔξεοι βα ΝΝ ΝΞ 

ταῖς ὰ ϑόντες δυο ψευδόμδρτυρες εἰ εἰπον, ὧσυς ἔφη, ̓Δυύαμαι κατα λυ ᾿ Πὰς 4}. λῶν αὐτὰ εἰς Ὅν κορβ αν αν'ἐπεὶ πμὴ αἵματος. ἴ. (ΟΣυμβέλι- " β 

ὅπ]: δ ναὸν τῷ Θεοῦ, ΚΑ δια τολῶν ἡ ἡμερῶν οἰκοδομιη σαι! αὐτὸν... ΝΝ͵ ον δὲ λαβόντες, ἠγϑ θέσιν οξ αὐτῶν ὧν ἀγρὸν ΤῈ καρφιμέως “π 
ρα α. 

ἐςζαφίω Ὅις Δ δι ἐκλῆϑη ὃ γοθς ἐκεῖνος,
 ἀγρθς αἷμα: | 

Ὃς, ἕως τῆς σήμερον. Τότε ἐπλυιρόϑη Ὁ ῥηϑθεν δια, ἱερεμίο
υ μή 

ῳερφίήζυ, λέρονζος, αι ̓ἐλα(ξονζᾳ 
τεβάκοντα “ϑργύεια, Ω " ἔπς "ὰ 

πμίω τε δὲ τεπμεημδρου, εν ἐπμιησουΐο Στὸ ἡῶν ἰσοαήλ,
 καὶ ἐ- Β-. ᾿ 

Καὶ λύαςας Ο ὁ δρχβός εἶπεν αἰπᾷ, Οὐδὲν τοκρήνϊε ὃ ὅτοί (ου 

καταμδῤ]υράσιν: ΟἿ 2 δ ἴηι ἐ ἐσιώπα. Και ἀυτοκριϑὴς ὁ ὃ δρχδόὺς 

᾿ ἐἰπὸν ἀυπῷ, ἐξορκίζω σέ ,ωὴ τὰ Ὁ Θεοῦ ὦ ὅ ζῶντος, ἵνα, ἥμιν ε εἰπης : 

εἰ σὺ οἷ ὁ Χριρᾶς. ὸ ἡδρ Ψ Θεού " «Λέέ αιτῇ ὁ 0 ἰηίοις, Σὺ εἶ ἰδ" τ ΚΟ ζῶνρα 
ἐφικα, ᾿ : 

καλὰ “λίω Σλέγωύ ὑμῶν, απ ̓αρῖε ὀψεῶεν Ὁ ἐὸν 75 ἀγϑρϑόνγτου κα ϑή-- ἷ ᾿ δῶκαν αὐτα εἰς τὸ ἀλοϑν τ ΤΕΣ τ. εν Οίταξι ὯΩ “ 

ῥωμ.ις μϑιονκ δεξιῶν ἐδαράμεως, γ ὃ ἐρλόμῆνον ἕω τ νεφῆων Ὡ ἫΝ ᾿ ᾿ Κύεμος. εἰ ἢ ΠΩΝ “" ἐρῶν Πὰν Ἵ ΔΝ οἱ ̓ ἐἐ ἐν : 1! Η ἐρανῶ, τόδ ὁ ἰϑργαερδὶς ἰβῥηξεϊζῳ μαι: δ᾽ λέγων. ὅπ "" " κὸν ὅς σεν αὐζον ὁ δήγεμων, λέγων, Σὺ εἰ ὁ ὁ βασιλεῖς ουδαων: ὁ εἴ ΠΣ 

β ᾿βλελθημηπτει {τι χρείαν ἔχομδυ μλβιύρωνιϊδενῶ νώ ἠκέέσουτε τ ΝΣ τ ' δὲ ὑνσου ὁ ἐφηαὰ ἀυτῷ, Συ λέγης. ΕἸ: ὡν» "ὼ ἀνίνοι, Ἰμυιῖ 



τ χυύκχο, " ἀ οων. α οὐ δ δι Ὁ πππτΠρᾷπππτοο᾿ ΔῈ 
ον. τ ΟΠ ΕΥΑΓΓ. ἐκ ατις (ὸ κζ 

2 ΐ ΟὐΡ᾽ ΒΕ γὰ ». ΄ ] - : Α Τ Θ. ; ἢ 
: αἰχσὸ “ ἐρχιέρέων (ὁ δὴ πρεσβυτερῷν͵ οὐδὲν ἀπεκρίαζο.Ὁ-- . δ} ᾿ κἤ' ΑΔ ,), 429 ἐς. ν ΩΨ] ο ς ἢ : : 

ὦ πὰ Ὁ “ὃ ὑϑν ἀΣν αὰς η “  Σ ε Ὧι βθεέρμοι- τ βὺν ἀὖφ ς Και ἐλϑυντές εἰς ἴό πον λε μον ΓΟΧῚ. ο᾽ δ Μαρ.ν.Β 
τε λέγ ἀυπὼ ὁ ΠΠιλῴτος, Οὐκ ἀκούεις πὸ σοι (ου καταμδῤ υ- “οὐς,ν ὩΣ ΡΟ ΜΉ Ἀ Πάνω , “ 2 σα, ὃς ὅς ἀτνΝ 

“»"5 , Ὄ » ' Ω ἣ ᾽ Ὁ «Ὁ ς γον. δι. κέ 6 τ : Ἷν ὋΣ Σ μ᾿ ; 

ββεσι; Καὶ ἐκ ἀποκρίθη ἀυπὶ νοὸς οὐδὲ ἂν ῥῆμα" ἴοτεϑαι Ἴ “4.0  λοϑεδμορκρανίοο λον, ἴδοκαν ἀπῇ τῶν “ἄξορ᾽ μϑιλολῆς ἴ( 
᾿ ἌΡ : ,γ,| εε λ 2 - ᾿ ΤΩΝ σέ: ἢ ΄͵ 6ΨΟΥ.Χ, ) ) ἌΝ ᾧ πο ὡς ΟΣ Ἷ 

μαζειν Σ᾿ ἡγεμόνα λίων. Καπὸὶϑ ἑοβτ εἰωϑ ὁἡγέμων δστο-- τι ἘΝ. ᾿Β ὡς ταῖν αι Ὁ λέυσοι μῆρος οι ἤϑελε πιεῖν ΟΣ τα δοόσαντες δὲ Μαρ.α 
ἘΝ, ! Δ 5 τὸ Φ ! ὩΣ ΡῈ ὁ ᾿ αὐ ον, διεμνεδάσοιντο (ῳὶ ἱμίαπα, αὐτοῦ. βαάλλ ονγες χλήρον" ἵν | 

λύειν ἕνα πῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤϑΈλον . εἰχον Ὁ (6Τέ δέσμιον ἐ-- τχν ὃ. ΘΩΣΩΘΣ Δ δ στρ Ἐν εἰὐιο᾽ ῷ ! ρὸν να 
; : μον ς, “γι αὶ “ “Αἰὴ  λ ε,. , 

πίσημον λέχψόμϑθνον Βαραξ βαν.σὠνηζϑων ομυ αὐτῶν εἰπὲ γα ᾿ ὅν ὦ "ταοῦ τὰ πσϑοφήζυ, Διειλερ ἀ σοινη ἴα μα “ δὰ και δ 
μ᾿ : Ἐα τὴ ὑπὸ ἊΝ Η. σὰ μου ἑαυτὸ δὶ ΠΩ ιν ἢ 

αὐτοῖς ὁ Πιλαῶς, Τίνα ϑέλετε Σπολύσευ υμιν; Βαραβᾷαν, ἤ - : εἰ » Ὁ ᾿ ὦ εὐρόονυι νι μου ἔβαλον ΧΡ Καὶ - 
ξῷ 5. ὌΝ λ " Ϊ ; , Ρ' Ἵ ; 2 : 

ἰησοιίω τὸν λεέλόμϑμον Χρκςον; σα ). ὅτι διὰ Φϑονον πιρέδω- « καϑημὸ δυοι ἰὼ μόνῃ ἀμ δν δν Και ἐπέϑηκαν ΕἼ Ὁ] Φ κεφα- 
νι ρ»] : [ Δ», λον Ι τ  Ο οὐνχᾶ ᾿ λῆς αὐ τίω αἡπιαν εὐυΐν ,λδα ἐγίευ Ο Υ͂ Τ 9) Σ Ε κα αὐῶον. Καϑημϑύου ῶ αὐφό ὧι 1 βήματος, ἀπέςφλε᾽ σὰ Α χὰ , Ἵ πον 
τ  ΝΝ ΣΤΙΝ ἸΗΣΟΥ͂Σ ὁ ΒΑΣΙΛΕΙ͂Σ 

χυθος αὐτὸν ὴ γωη αὐὰφ ολέφϑυσω, Μηδὲν ΧΟ στὸ δι ζα Ὁ τὰς Τ' Ω Ν Ϊ Ο Υ Δ Α ΐ Ω Ν Ι “; ᾿ 
: Η ᾿ 3. 5» 3 3 Ὁ «..᾿ ᾿. Β' , “ὖ, » 

Μαρ.ε. ἐκείνῳ.πολλὼ “Ὁ ἔπαϑον σήμερον κατ ὄναρ δὲ αὐόν. Οὐ τ τ Ν᾽ νην δ: κξ τ ὉΡοΣ Τότε ραυροιαῇ) σύχυ υτι Ε 
ὕκΧ ᾿ν ν Σ ᾿ 2 . λέ ἢ ω . ᾿ Εἰς ΟοΆἈ ] : ὩΣ ἜΝ 

ἌΝ κ Τ Σρχιϑεὶς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐσέισον ζις οχλοις ἵνα, Ομ ΤῊ στοῦ-- : “ἢ ΠΝ: ͵ ἐὼν καὶ εἰς ἐξ δνωνύμεων.ΟἹ ἢ ποραηῦ- ν᾽ 

ε0, “ , ΩΝ Ως 5 » λ υϑυο ἔν" ως Φ 

ὼ τῶι “ὃν Βαρᾳξβαν, ὧὸν δὲ Ἰησοῦ ὁστολέσωσιν. δστοκριϑεὶς δὲ ὙΠ Ρ' ον κολύθσρα ΠΠΠ Ἐσομυτες Ταῦ Ἰφαλᾶ; αὐ-- 
- »“ ς τὴ ὙΌΣ ΧῚ οἰν ὦ ! εν ἡὐαι. Ϊ γης ΑΝ φο υ αὖ ᾿ ] | 

ὁήγέμων εἶπεν αὐζοις, Τα, ϑέλετεΣυτο ἢ" δύο δστολύσω ὑμῶν; Ὁ ἢ πο Ἴ Ἴ2 » Ἀὰ ἐν παισὶν ἡμέραις οἰ- ἰωβὰ 
ς’ “ν΄ ὁ. {π2. ΖΔ ε Ν ἊΝ ! ἘΞ ΧΟ γν σίζυ σὸν σὲ Ἶ ; τὼ » ἰὴ 

Οἱἢ ἅπον, Βαρᾳξβαν. Δέγ4 αὐζοις ὁ Πιλότος, Τίοιω ποι’-- μὰ ταῦ οὗ; ἔῴω Ἂ ἘΡ ἥρι ᾿ ΤΊ ΤΟΥ ΤΟ Φναπβα ΘἸ αν ἢ τ ᾿ 
ἤ “ον ; : Ι ᾽ . ! τ . 0, ἦν) ; [4] ἊΨ 

σω ἰησοα τ: ΠΝ μᾶρον Χραςον; Λέλοισιν ἀυπὸ παύτες, Σταν “-“πνν Ρ̓ ᾿ ἂν μι Ἢ ἀρ ἐμ παζοντεὶ μῳ ἡ λξαμματεων 
ἊΨ ᾿ ἐν ἐδ φαρισαιωνν υ ν" ἐλέον , "ΩΝ 8. “ 

ρφϑήτω.Ο ἡ ἡγεμῶν ἐφη, Τί ὃ κακὸν ἐποίησεν: Οἱ ἢ Ὡϑασ-- ᾿ Ὄ ἥε ,β ἩΡῸ 2»: » πὰ εἰ υοϑι ὦ δῶ «) σω- Σοφίας βιΆ 
ὶ ἐπ ΙΤ ἀλλο --- Ὁ » Ἔ ἡισῶσα!:γ.ο: .«Εἱ (ϑασὶ σ' ον, ᾿ 9" ἽἘΠ 

σῶς ἔκραζον, λέλοντες, Σταυρφϑηῶ. Ιδὼν ἢ ὃ Πιλοῶς ὅτι οὐ-- τα ᾿ ὙΨ ἃ, ͵ (νὰ ΘΛ ς καταβάτω ἊΣ ἐδ ὁ ραυρού, κγι ββς 
ἀκ τα 3 “ων ΔΛ τ : ! έξ Ε .1 : δον ος ΙΑ ̓  ὕδω ᾽ ͵ . . ἐπὶ, “-- ᾿ σιςευσο εἰυπὸ ̓ “πέποιϑεν εἰσὶ οὸν Θέον ἣν ᾿ ἘΠ « ψάρκα ἌΡΗΝ, 

δὲν ὠφελεήδλλα, μᾶλλον ὅορυ οὗ νεται, αι ωνυδῶὼρ απε- τ ᾿ ἐν οὐλάχαι » σοροῦζω ζω γι . 
΄σχι΄  .κινἊῶ᾿ » ας ! ἀκς  1 τ ὦν ᾿ β 2)", Εἰ ""λᾷ αὐν. ΕἼ7ὸ γρ ΟἿ᾽ Θεού εἰ Ἰὸς ἢ Στὰ ν{ἀτὸ ταξχεῖρας ἀπενανεπϑ οχλου, λέψων, Αϑιὸς εἰμαδστο τ αὐ μώ α μεός. ηὁ σὴ αὐ: οἱ 

᾿ ΩΝ ΜΝ ες ς “Μ» : ΡΝ ᾿ ᾿ ΄ μ) οι, έ οἰυγχώ Ψ : παν τος Ἂν ἘΣ ᾿ 

ΓΝ Φ αμαΐζς τ δικῳίου Ούτυ. ὑμεῖς ὄψεῶε : Καὶ δυτοκρίϑεὶς ἢ β ᾿ ἽΑ μ᾿ ἀπριμας 5) βῃ ὠνείδιζον ἀρ τ ὶ Π ἰῷ ο ἘΠ ΕΉΠΕ 
ἘπΝ “ΠἋ φ. ς ᾿ ᾿ γὴν τς φὉ Νον λ Δι χ τ νε Ξ . [ 2 Ι 

τς παξ ἡὶ αδδὸς ἐπε, Τὸ μα ὠλν ἐφ᾽ ἡμαὶ, καὶ ὥζιζᾳ τέκνα ἡ-- - το ὑμήν αὐ δ η ὕἠ ἐρυν γέω, ἐῶς ὥρας Ἔγνάτης, 
τὴς ἢ τ ! ,ν ».»"Νἡ ( “" ᾿. ΤᾺ Ϊ ον, ἴω ζόϑα ὃ τίω σψνα τίευ ὥραν ἀἄνεξόησεν [] ἴησοις Φωνῃ Ψ τά χα α 

ἡδμ. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς δ᾿ Βαραθβαν͵ τὸν ὃ ἱπσοώυ Φδα τ. ΠΝ Γι δου ὃ 
ΤΠ: Ἀνώσας, παρόδϑοκεν ἵνα, ςουυρφ»ϑή. Τότε οἱ ςρατιὼ ται ὅ ἡγε τ Ν ΕΣ ΠΣ 2 ΤΠ ἈΠ ΊΘΥ αὐχθανί τουτὶ ἐρι, Θέέμμου Θεέ 
ἴω.8.Α᾿ π ι ἂς ν΄ νον Ι᾿ το ἐϊ - δ ὑμιδηλεμα. ἡ μου, ἱνγαπὶ μὲ ἐϊκατελίπες ; Τινὲς δὲ ΣῈ ἐκεί ἐςώγων αἀἰχούσων μόνος πουραλα(ὀντες “ὃν ἰησοιὼ εἰς Ὁὸ πραμτώ λον, σἰξυήγα-- ᾿ς ΓΘ ψεν Σ μὲς δὲ ΤῊΣ ἐκεῖ ἔφωτων αἰκουσεύν- 

ὁ 2 ᾽ “9 ᾿ τ Ὁ » κα, ᾿ εἰν : . ᾿ ν α»ὕ ὧν γ᾽’, ; “ν᾽ τ 

δον ἐπὶ αὐτὸν ὅλίω τίωὐ «πεῖραν "ἡ ὠκϑυσοιντες αὐτὸν, ὐδλέ- β αὐνῶν » ἐπ 6 ἐ ἣ πω "αι ἐὐϑεν ὅδαμων εἰς ἐξ Ζ 
τον ὋΣ ΝΞ ΞΕ ᾿ πὐκήν. ξτοὶ τ ὡς λοις Ἐδσλτο) τ τενετξε,, ἐς Σ ἐβεξν φ ἿΣ Ἵ . ΑΝ γ εῦσο , τροσι  ς ρει ἡ μΆροος κι ᾶ--. -. ν 

ι ϑηκαν οἰυτ χλαμύδα κοκκένίευ" καὶ πλέξαδες σέφανον οἷ : Ὁ. Σ ΠΣ εἰράνον χὰ ὄξοις,κὴ φξϑος καλος 

ὑκαγϑῶν: ἐπέϑηκουν οὐ πὶ τί κεφαλίεὐ ἀνλῳ "ἡ καλᾳυον οὐχὶ «ἰνήδξῷ Ἐς Μῶ, ποτζιν ἠπομαν 9! δῪ Ἀρίποί ἐλέλον, ΑΦες ἰδωμδι εἰ! ἐβχέτ- 
ἀν δᾳ “ν πο συ νον Ἐρην αϑ ΝΆ ἌΣ  α Ἠλίας σώσων «ὐζγ". ὁ δὲ ἴησοῖς σποέλιν κὶ ξὰς Φωνὴ 

Δ γί δεξιὰν ἀυλφ. . Καὶ λονυπεῖη σαντες ἐμ χοθθοϑεν αὐ οὐψέ- | ᾿ ; τὐῶν πα ϑὰ, ΟΝ πὰς ΔΉ ν κράζας ζώνη 
᾿Ὰ σον λα ᾿ ἜΝ ἀκ όν (5 πνεύυμα.. τ τ 

ποιζον ἰυτὼ, λέοντες, Χά!ρεὺ βασιλεῖς τ' Ιουδδ ων. Καὶ μ. Ὁ’ . μι δ ἐξῆλθεν ᾿Ξ ἈΡΗΝ τ ρα μὲ Ὧι ἰδου δ᾽ καταπέτασμα ἕνα- β. Παρ.γ.Δ 
ὩΣ αν “πον πα ΡΟΝ ἜΝ σι ΠΗ "μια ΤΟ ἐοῤέϑη εἰς δύο, δυτὸ ἀνωϑεν ἕως καΐτω" καὶ ἡ γὴ ἐσείζϑιε ᾿᾿ ἡμηυσωδες εἰς ὐὐηὸν, ἔλαίξον “ὃν κρίλουμον, Χρή ἔτυτῆον εἰς τίω : τὰ . αἱ πέρα ἐ ; ΘΗΝ ΝΣ “ᾶΜΙἊἌ Ὁ ἽΠΙ 

κεφαλίι ἀφ Καὶ ὅηε ὁγέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν «τὸν ᾧ τ. μος Ὧξ ὑκίο Ὁ ᾿μϑήμεια, ἀγεφχθησεὶν, (ᾧ πολλα, σω 

χλαμύδα ἐνεδῳσοὶν αὐλὸν ἴα ἵμαπα, ἀμ. “ἡ οἰπηλδλον Ὁ μνημείων μπληία) ἔγερσιν ἀντ᾽ ἐσῆλϑον εἰοηη,} 2.1... 
τ αὐτὸν εἰς οὸ σουυρϑβύσε. ᾿Ἐξερλόμδυο! ἢ εὗρον ἄνϑεθοπον Κυ- "ΞΞῸς.ςΥ̓͂ ος ἐ βοῦψΆρα ὠσίϑαι ει. ̓ ὀὲ καῖ ἡ νέος πὶ ες δῷ νον ῥδὶ Ξε , ἸΠΩΜ γρ . , δι ὦ ἡ ΠΑ Ι - Φ ᾿ . . ᾿ " κε : ε ἐν , 

ρίκυαϊον, ὀδόματι Σ᾿ μωνα" τοῦτον ἠγα ρϑ σαν ἵνα αρῃ δν σαν Ὁ π᾿ “ὑ ' Οὐ ἑκατονϊαρχὸς ᾧ "νὰ αν ΝΣ 
: : ᾿ ᾿ ᾿ ἐς ᾿ ὑ τ ᾿ : : 411}}» ᾿ 

( 

: δ 



Ν" τρὶ δα αἰτήσεως ΞΕ πὶ σὠ μάτος τ οὶ 

6 ὔ ο  ΕΥ̓Α Γ 1: 

Ὁ τιβοαῦτες ὲν ἱνροῶν, ἰδόντες τὸν σσμμὸν ἐῷ ϑβυόμδυα, ἐ- 

᾿φξίον, σφόῤρα, λέγοντες, Αληϑῶς Θεοό ἀὸ μος (ὦ τα. Ηοζ 

δὲ ἐκ ̓γιράρορ πολλαὶ δ μακροϑε ϑεωρούσεμ αἵτινες ἡ-- 

κολούϑησοᾳ τῷ ἱνσού) ὐπὸ Ὡς Γαλιλαίας, διακονουσοι 

ᾧΨ αἷς μὐ Μαρἰαὴ Μαγδαλίωυη Ὁ Μαρζαὴ ἣν Ἢ
 

ΠΣ 
ΣΟ ΩΣ κοα Σ ἰώσῃ μιπὴρ Ε ω ῃ μήτηρ π

μυ ἡῶν Ζεβεδαίου. 

ὍΝ βρομδρης ἡ ἤλϑεν ἀνϑεϑοπρρ, πλούσιος Στὸ ὁ Αραμαϑαί
ας, 

Η ἐοα, ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαϑητευσε τὸω Ὁ ἑησοῦ ἐδ διε ἤσξθσελ 

ϑων τῷ Πιλοτῳ, ἡτήσουτο τ σωμα: . ἢ Ποῖ: Τό
τε. ὁ Πιλάτος ἘΞ 

κάλδυσέν υτοδοϑέυυαι ὁ σώμα." «Χο ἱλαξων νὰ σώμα ὃ Ἰωσήφ 
᾿ 

πξνετόλιξεν. αὐὐὴὸ σινδὸνι καϑαιρό, καὶ. ἔϑυκαν αὐ ἡ ὧν τῷ ἢ και
νῷ 

Ἐν: αὐτοῦ μνημείῳ, δ, ἐλατόμησεν ὧν τῇ πέτρα" καί  
πϑϑσκυλίσοιρ 

λίϑον μέγαν Τῇ ἡ ϑύροι τῶ μνημείου, ἀπῆλϑεν. Ην ξ ,ὀκῷ Μαρία, 

ἡ Μαϊσαιλίωη καὶ δ ἄλλη Μαρία, καιϑήμδραι ἀπέν
αντι ΤῈ 

ἧς ἄἀφόυ. Τὴ δὲ ἐ ἐπαύθμον, ες δ]! μῳ ΠΣ αράσκόυϊω, σζνή- 

Ἶ χθησον Φ Ξρχερᾶς καὶ ̓ῷ ̓Φαρισαιοι πξὸς Πιλαίτ
ον, λέ- 

σρνπερ, Κύραε, ἐμνήώημδρ ὃ ὅτι πεῖνος ὁ πλᾶνος εἶπεν ἔτι δῶν, 

μὴ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαμ: κύλδυσον ουὐ Ὁ ἀσφαλιέϑηναι (ὦ 

τμῖ 

τὐφο ἕως Ἃ χϑάτης ἡμέρας, μήποτε ἐλϑόντες οἱ  μαϑηταὶ
 αὐ-. 

75 Ὑυκηὸς ̓κλέψωσινε αὐξνυ, εἴπωσι τῷ Ὁ λαᾷ οἠγέρϑη πὸ Ὁ 

νεκρῶν κὸ, ἔραι ἢ ἐσχάτη πλάνη χείρων τ ἃ σοφτης. ἘΦ»: ̓ αὐ-- 

τοῖς ὸ ἹΠιλαῦτος, ἔχετε κουςωδιαν, ὑπαγέϊε ἀσφαλίσοιδϑε 
ὡς 

ὀἰδαΐ. ΡΠ τι ἢ ἀολῤμν τ μι ΤΡ: 

᾿ ΠΡΕΝ καῇ 1 Σ λίϑον μῷ ΩΣ κουφῳδιίας. σοι (ὧν Τῇ ἢ ὧι- 

κ᾿ φασι αμ εἰς μια) »σιβξάτων, Ἢ Ὁ Ὰ ῃ. ̓Μαϊδαλίωὴ, 

καὶ ἀλλι Μαρία, δκωρῖσεημνίφον ἰδοὺ σιμὸν ἐς. 

γὺβ 

τ μέγαρεαιεζελος » Κυρίου χαταίαρ, οξ οὐρανοῦ, Φερσίλς
 

᾿ϑῶὼν ἀπεκύλισε δ δ, λίϑον Στὸ ὁ ἀϑυραρ' Ἢ ὑκάϑητο ὑ
παύω ἀμφ. 

τῷ δὲὴ ἰδέα, ἀμ ὡς ἀοραπη ; αὶ ὁ ἔνδυμα ἀμ Δ΄ λφυκὸν ὡσεὶ 

χίων. δαθὴ ὃ 5 Φ Φόζου ἃ αὐ Ὁ ἐσείϑησαν οἱ τηροιυτες ς. ὦ ἐγϑοντο 

ὡσεὶ νεκροί; Ἀποκριϑὴς ὃ ἊΝ ὁ ἀήελος Εἰ εἰπτὰ τὰς γαραιξ), Μὴ Φ.- 

Β ὩΣ εὐμιεῖς: ̓ὦδα Τὴν. ὃ ὅτι. Πηριῶφ ἐ ἐσαυρὼωμ 

ἐν. ὧδέ. ἠγέρϑηγὸ, ᾽. καϑὼς δπε.. δεῦτε ἴδει “πον ὅπου 

ἔκαιτο ὁ Κύεκος: καὶ ᾿ χν πορθυϑεῖσα ὁ ὄπατε ́ ς μαϑηταις 

(ον ὅγε. ἐκ ἢ 

ὑπ ΝΟΣ ΤΑ ΕΣ ΡΌλμοΝΣ ἢ ἐἘΤΑΒ δοκιν Πις ήπλνο ΤΥ ΤΌΝ τ ΛΜ ΟΤΈΑΡ ΤΣ ΣῈΡ Ὑ0ν ΠΟΎΣ σας ας; ξιι  : ς:ς:αιἑδονιινμἴτΤ: ᾿ 

δ δὲ ΝΥ δ: ν Ἢ 

ΝΑΙ 

τ ὑμῖν. ΙΑ 

᾿ 

β 

εβ σγε 
͵ 

τμαῆηταις 

μου. ᾶ 

,}ὔ Ρ 
μλρΎϑολον ἐ- 
χαγόν. ὦ 

δ φ, 

ταὶ ἡμέρας, ἕως Φ σιϊυτελείας Ἵν αἰῶνος. 

ΚΑΤΑ Μ Α ΤΘ. “ 

τ ὅτι ἡγέρϑη πὸ ΤῊ νεκρῶν, καὶ ᾿ ἰδοὺ περαΐγυ ὑμας εἰς Ὁ 

Γαλιλαία κῶν αὐτὸν ΠΕΣ οἰδοὺ εἰ πον ὑμῶν. 'Καὶ οἰξελϑοῦσαι 

δχ Στὸ σα μνημείου μῖν “ φόξου χα χαὶ λαρᾶς μεγαλὴς ; ἐδρα-- 

λαι τοῖς μαϑυταὶς ἀμ ̓"βᾷ ἰδοὺ ὁ ἰηρι ἀπήντησεν αὐταῖς λέ- 

γων, Χαιρέτε. Αἱ δὲ, ποδϑρελϑουσοι ὁ ἐκράτησεν ἀμ «ὅσ πό- 

δας, (ὦ «πεϑσεκύνησαιν ἰυτὼ. Τότε λέγη αὐταῖς Ο Ἰηθις, Μὴ Φο 

6εια)ε. ὑπαύγετε ἀπαϊγείλατι Ὅις" ἀδελφοῖς μου᾽, ἵνα ἀπέλ- 

τυσιν εἰς τίω Γαλιλὰϊαν, καίκει. με ὀψψονται. Ποράνομδύων Γ 

Ὁ αὐτῶν εἰδούγενες τὴ τῆς κουσώδίας ἐλϑύντες εἰς πίω πόλιν, ἀπήΓ 

νοι τοῖς δῶν ἅπαντα ἴα νὸ ὑω Καὶ τ 

ταὶ ἀμὴν γυκηὸς ἤϑείνες, ἀλύων αὐηὸν ἐμδβομωμῆλον ἃ 

ἐὰν αἰκουεϑη ζοῦτο οὐ πὶ Τὰ ἡγεμόνος, ἡμεῖς 'ς πείσομδῳ αὐτὸν, 
ὑμας ὠμεθάμνοις ποιήσομϑυ . Οἱ δὲ »λοιβόντες ᾳᾷ Ἐργύρια; 

ἐποίησαν ὡς ἐδιδαιχθησαιν. ῶ διαφημιοθίι ὁ 0 λόγρςι συν αὔρὰ 

Ἰουδὰιοις μέλει ἐ σήμερον. Οἱ ἡ ἕνδεκα μαϑηται ἐπορά)3ν- Δ 

στιν εἰς τίω Γαλιλαία, εἰς ὁ ὄρος οὗ ὑἐταξαπι αὐτοῖς ὁϊηζοίς. 

ῶ ἰδόντες αὐὖν »αὐεϑσεκύνησαν ὦ ἀπὲ. οἱ δὲ ἐδέρασειν. "Ἀν χυϑοο-- 

ελϑῶν ὃ πίοι; ἐλοίλησεν αὐτοῖς, λέγων, Εδὺ.» ὙΠῸ πῶσ ὡξ-. 

οἱσία ὧν οὐρανῷ καὶ οὐχὶ γῆς. 'πορδυϑεντερ᾽ δι ̓ μαϑήδυσατε 

ποιντοι ζα, ἔθνη ,βαπηίζοντες αὐτου εἰς "ὁ ὄνομα ω Ὁ παρος, καὶ 

5 5 ἠοδ καὶ ΤΏ ἁγίου πνδύμαιτος, δεσδαισκού]ες αὐτοιξ τηρεῖν παιν- 

ἐ ὅσοι ἐνετειλαιμέω ὁ ὑμῖν" καὶ  ἰδόὺ ὁ ἔγω͵ Δ᾽ ὑμὴν εἰ εἰμι πάσας 
ἀν νὴ 

μον ἀπαϊγεῖλαι ζις μαϑηταις ἀμφ΄. Ωρῷ ἐποράνοντο ̓ἀπαίγέ, ΠΥ 

Μαροις. ἃ 



 ἸὩΣΣΩΝΕΣΩ κτον 
ἤν ὧδ ἜΑ δ 

ἢ ὧν 

ΠΝ ἢ 

" 

τ Ὡρκοξηρο τον ἔυλίδενςς [8 Ἐτὰο ἌΡΥΡΕΕΡῪ 
ΡΤ, ΚΣ τὐδ, ἘΥΛΗΤ' 

ΒΙΟΣ. ΤΟΥ ΜάΑρκοῦ ΚΑΤᾺ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ 

- τι ; Α Ρ ΚΟΣ λα ϑὴ ἀμδυβνηῆς τι υ βου δὲ Πέξζου 

ὀξηρρυλϑόου ἀκήχϑε, αἰδανλοθεὶς ὁ οὐτῇ Ρώμη ἰὴ ν᾽ ἀδελφῶν, 
Ά » βεαχὺ σεευέταξεν θα γίέλιον. τῶν ὥὐτυ χῶν Πέξ,ς ἐδυχίμασε, χαὶ τῇ 

᾿ πὮ ὥχκκλησιὰ ὀῥαγνωοϑησόρθμον αὐϑαντίσεις ὀξέδυκιαϑασώνεγράψα. 

κωΣς, ἌΣΦΟΝ Ἡ Κλήμης Ὁ ἴ ἕκτῳ ὅ αἰ χροτυπτώσεων λόγῳ. Ὄ ὁ Παπίας Ἱεραπολί- 

τος θχίσχοπος μάμγηται ζύτου τῷ Μάρκου, καὶ Πέζος ἐν τῇ τοῦτῃ, Ἰγαςολὴ, ἐπα ονο- 

μϑτΐ Βαζυλῶνος; " εἰκονικῶς Ρώμην σημαήνων .Αασάζεται ᾧ ὑμαῖ,, φησὶν, ἢ ὧν Βαζυλῶν 

στωὺ τῇ ) ον λεκτῇ, ὃ Μώρχος ὁ ὁ ἐμὸς εἷός. λαῶν τοιγαφϑεν 5 ὦ β,αἠέλιον δῦ» αὐ- 

τὸ δρευἐτεξε; ἀὐὐυλωξας τίοῦ Αὐυβῆο ὦ τῦσϑηος ὧν Αλεξανδρείᾳ Ιηϑιῶ Χ ἐι- 

ςὺν χηρύῆων, κα τεφή(ατο ὠκκλησίαψ. τοστωύτῃ πωφμδεύσᾳ ἢ (ίον καρτερίᾳ διέαρεψαν, ὡς- 

τοὶ πϑρᾷς ζοις αἰκολουλοιώζας τῶ Χοιτῶ, ἕπεοϑαὶ τὴ ἢ Τούτου διαγωγή. ὅθεν χοὴ Φίλων ὁ 

κι Ῥουϑαίων ἐ ἐγρργειϑταηρε, ὁραῖν «Ψ Αλεξανθρεία φερταν ὠκκλησίαν ἔτι ἰουδαΐζουσθμ, 

ὡσὸμεὶ εἰς ἔποωνον τὸ οἰκείου ἔϑνοις, βίδλον «ἰδὲ τὴς τούτων διαγωγῆς σεευφγφαψατ: 

χα ὴ ὥραν Λουχας διηγεῖται ζι ὦ Γερησολύμοις “πιςευσθμίᾷς πλῤτα ἐογηκέναι χοινὰ, οὗ. 

τως κα χεῖνος δῷ» ᾿Αλεξα»δρεία, Ἐχὶ Μάρκου 9. διδωσκάλου ἑ ἑωρφ. γυόμϑρον τῇ μ»ή- 

μη αρέϑωχε.τελθυτήσας δὲ ῷ ὀγδόῳ τῷ ἸΝόρωνος ἔτει,αἀστε τίη ὧρ Αλεξανδρείᾳ, δια- 

: δεξακϑύου α αἰὐηδν Αἰνανίου:" 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟῪ ἘΚ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟ- 

ϑῴου εὔτονον, χὴ Τυοίων ὕχισχόπου σεενόψεως. 

ΜΑ Ῥ. ΚΟΑΙΟΣ ὁ Δϑαγίέλιὶο δ ς χορῶτος ̓Α εξανδρείας Ἰλίσκοπος, ᾿λεξακλράῇ 

ὸ πάση τὴ ἡαξβεχώρῳ αὐτῆς ἦς ἐκήρυξε ὦ ῥ᾽ αγίέλιον ἃ Κυοίου, πὸ ὁ Αἰγύσηου καὶ Χ ΦΌΝ, 

γαπολθώς. Ἐχὶ τῆς βασιλείας Τραϊανού, ῳ Αλεξανδρείᾳ, καίλων λαθὼν χ' α' 

λου, νὴ συρεὶς τσὶ ἴὶ καλουμϑύων βουχόλου τό πὼν ἕως Ἔ καλουρδύων ἀϊγέλων, ἐχεῖ ἐκαη 

πυρὶ. «ζασὸ « ἢ εἰδώλομὸμ ων, μιἀωὼ φΑῤβυφιλόως, Ὁ ὡ ἐχεὶ ἢ ἐτάφη Σνῶς βουκέλου. 

ΘΕῸ ΦᾧΦ ΥὙΛΑΚΤΟΥ' ΑΡΧΙΕ ΠΙΣΚΟΙΟΥ͂ 

᾿ Βόυλγαρίας ὁ λα δι εἷς Ὁ κι ἜΜΑΗΝ ὈΟΉ λιν. 

δ ἰχὸ Μώραν βαῖδν, κᾧ δίκα, ἔτη Π" Χριςοῦ ἀρ λλ μῶς 

πον οὡρωώμν. ζὼ μδὺ Ὁ οὗ οὗτος ὁ Μαρχος Πέξου μαϑυτής. 
» ὃν χαὴ υἱὸν αὐτῷ ὃ ΣΠέξος ὀνομίξί, πνᾶυμᾳι τἰ χὸν πλῤτως. ἐκα λείη ἢ) ὦ 

νι: Ιωὠαρνης - ἀὐεψμὸς δὲ Βαριαξα.. δλά χα Παόλου » σεευέκ δη μος. τέως 

ἔς λδυτοι Γέπῃῳ σευ ώνζᾳ πλήσα,ὺ : ἢ Ῥώμῃ σεευῆν. ἡπησδρμτο δὲ σι ἼῚ 

ἜΩΒ Ἐον 

4 ᾿ 59 

Ἢ ἑ οδὲ Ματλεῖος τῆς κ ὦκα υνησέως “ἶ Κυρίαυ ὃν Ν" μγημονθυᾳ. οὖτος δὲ 

Ὄσιϑ τὸ πόϑφητου ἤρξατο! [ωαρνου. ὅλεν τινὲς (εἰ ἀϑηῳ, , Ὅγ) Οιοῦτον ἀγόῃ. 

᾿ »φαφὴ αὐ; πῇέδωχω ἡ ἡμὶν πξέμωρφον κα υ ὦ βὐατίέλιον, ἑνὶ ἀματ Π} Εζα. αὶ μᾷ. 

ὥραν ἡξῳ ῬΑ χερουξὶ ὃ ὠς ὧν; αϑὸ πρόσωπον εἶχον ὅμόιον λέο τὶ ἕτερον δὲ ὀὐθρω- 

πω , ὦ ἕτερον ἀετω, 'χ) ὙπΣν μόαγω - οὕτω ᾧ ἡὶ ἡ ἦς ̓Αλαγζξλιχδ χηρὺ κατὸς Ὥτ᾿ 

γμαπεία. ὅ αδὲ ὙῈ» χῷ  Ἰωαϑνίευ βὐα[γέλιον. ἐᾷ λέοντος παολίφπὰν. βαδιλιχὸν Κα ὃ 

λέων ὁ ἡγεμονικὸν. ὁμοίως δξυ χαὶ ο Σ Τωαΐνος Ὥστο το Κ βαδιλιχοῦ κα ϑεαροτικοῦ ἀξιῶ μα- 

τὸς Δ θεότητος τῷ λϑορυ ἤρξατο, εἰπων, Ἐν [7 ἢ ζω ὁλόρρς, ὃ λθηϑς κοι σολὶ Θ εὐν. 

ὃ δὲ ΕΚ, Ματϑανον, σ:ϑεφπόμορφον. Ὡσπὸ ῸΡ Ἔχε ̓(ῷκα δλυνήσεως Σ Φνανθρωπήσεως 

τ ὅ λόγρυ ἤξ65: ὁ δὲ κτ' Μάρκον, ἀετῶ εὐ βαξζιίον, στὸ ΣΡ πυόοφητου ἤρξατο : 

τῷ Ιωαννου. ἢ δῈ : πε φηϑικὴ ΓΑ πσολοροιχὶ οὐ(α, Ὁ ὀξέως ζ. πόῤῥω βλέπουσα, ἢ 

- 7 

ὡς ἀετὸς δς1. φασὶ ὙΣΡ ὧν αἰετὸν ὀξυδερκέσαιτον τῇ, ὦ ὡῤτε χα μίθνον ̓ δύων ζῴων ασϑϑς “" 

ἡλιον δευυαοχ, ἀτενίζΨν μὴ καμμύοντα. μόσχῳ δὲδ δμοίον ζὼ κι Λουχὰμ, διότι δἶπο τῆς Ξ 

ἱερᾳπείας τὸ τ Ζαιχδρίου ἤρξαν» ̓ αὐ δὰ ὡολιῶν τὸ ς΄ λαοϑυμιῶνος. χαὶ μόορς δὲ 

, ζὼ ὁ  λυόμϑυος τότε. ἄρχεται ὄΐω ὁ Σ᾿ Μαρκος᾿ τῷ θϑαελίου τὺ τῆς τῇ παεοδρύμου δια- 

γγωγὴσ ὦ ὁ ὠὐνδείξεωρ. ἄκουε δΐζυ ἄκφησιν. 

κὸ. ΄ . 

) 

τὰ Κρφάλαάιϊιᾳα ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑ͂ ΜΆΡΚΟΝ εγαττελύοτι 

«ἁ πἰὶ ζ6 δωμωνιζομδρου. πὶ "ἧς δἰ δός δ ψιλῆς λγ σϑρὶτς ξνρανϑείσης συκῆφς 

β΄ «δορὶ τῆς πιγγερας τῇ {[εΐζου. ᾿ π᾿ Θεό. λέ Ὡρὰ ἀμμνησικακίας.. ἱ 

γ. «ἰδὶ ΔῈ ἰα ϑέντων ἀπὸ ποικίλων ιδ΄ «ἴρὶ τὸς Συροφοινίοτης. χέ αὐρὶ ΔῈ ἐπερωτησαύτων τὴν κ. 

᾿ " γϑζν. ᾿ χ᾽ αῆρὰ Τὸ μομλάλου. « !“ ὅλον δγίδέων καὶ ᾿ τρεσβυτέρὰν 
ἡ “ἰρὶ ἥ λεπροῦ, κα αἰοὶ Τὰ ἑη]α Ὅρτων., λε΄ αἰοὶ οί ὠφπιλῶνος. ,, ΘΟ ὶ 
ἐ αδοὶ ἢ «ἰδαλυϑκο, χβ' δεῖ α ζύμης Δ φαρισαίων. . λζ΄ “αδοὶ ἡ ϑυερωτησαύτων ἃ Κύ- ᾿ 
ς αἰρὶ τ δὶ πλωνου. χγ “ρα τῷ συφλού. ϊ ομεὸν δγαὶ τὸν καγίρν.. 

ζ΄ αδεὶ τῷ ξηραν ἔχοντος ἢ χίξα. καὶ «τὶ ἦ ὼ Καρὸρεία ἐώρώπ' πως λή ἸρΑῪ Σαδόγυχοαμων. 

Μ᾿ “ἰοὶ τῆς Σποζύλων ὀκλογῆφ, χε “«ἶρὰ γῆς μετα μορφώσιως Ἂ λθ «οὶ τὸ ἢ γχαμμαπίως, 

ϑ'' «ἰιτ ἀπόρου Αὔδαξολη. Γηφύ. μ' αἰρλτῆς ἢ Κυρίου ἐπϑρωτήσεως. 

ἦ «οι τὴ ὅλεπιμιισίως ΔΑ ὑδάτων. χες “«ἰρὰ ἡδσιλίευιαζομένου. μά «δοὶ ἃ ἃ δύο λεῆα βαλούσης. 

“ὦ «οὶ τὸ λελεῶγος. ᾿χζ΄ «ἰδὲ ϑὲΡ διαλομζομένων ἧς μεῖ-- μβ' αἰεὶ σειωτελείας͵ 

ιβ΄ αἰεὶ τῆς ϑυγαΐος Ὧ ὀῤγισωυα- ζων. δ ΜΎ “δεὰ τῆς ὑβέρας ΟΣ ὥραρ. 
γώγρυ, | . αὐολτ ἐπξρωτησαντων ἢ Ὁ Κύσκον μοὶ «ὐρὶ τὶς ἀλφψασης τὸν Κύρκον 

1}71. “αὶ τῆς αἱ μορῥοόσης. ᾿ εἰ ᾿ ἔξεων ὑπολῦσαι Ἔ χωαϊλα. νος μώρῳ. 

"ἡ αἷρα τῆς Δ} ὑποούλων διαΐα γῆς. κχθ “δὶ ὦ Υ ἐπξοωτήστωτος πλοισίνυ με «ῥοὶ τῇ πα 

"ὁ «οὶ ἰωαύνου καὶ Ἡρώδου. τὸν [ηξρωὼ. μς «δοὶ ἃ αϑόᾳδέσεως αν φοορφητεία. 
ις' «θὰ δὰ} πίντε ἌΡΤΩΥ καὶ ΤᾺ δύο λ «ἶϑα δὴ ὧν Ζεζεδὰ) ου. Ν᾿ μξ αδοὶ ὀῤήσεως Πέξω., 

ἰχθύων, λά «ἴθι Κ᾿ Βαρτιμαίου. μη αδοὶ τῆς αἰτήσιως ζ σώμαπε 
ζ αὐοὶ ἡ ὦ ϑαλάοση πὐδαπαάτου. λ΄ «δὶ τῇ πωλόυ. “ἢ Κυρίου. 

ἣ 

Ἀὶ ᾿ : "» 22 
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ι..-- φρδσρτζον- 

ττῶνς τρρυνοραν ὥαιων περ τ να΄ τ΄ σαὶ 

΄ 

τὰ νον δεάον. γρψμον ἀφῶ αν μὠρορνάρκεν, 

ΡΜ κεαν ““οαπνυ-τουβυνν σύρτεσσανοσς πλασττς Τρ πανλον πὴτπτσετοι να 

“ππΞΞΞΞΞΞΞ ΞΜ ΤΠΠΠΎΤῸ σκοτττυαταρτσον εσπονντοασεσσο τ τσ τα γοτ τ ωααϑ,Ν 

πο Ϊ. ἈΣΚΩ͂Ν 

ἈΉΡΤΗΣ δὲ ἐπ οτος ἀἰδονες βιείναι ἘΣ ΟΕ ΟΣ ΝᾺΝ 
ἄλνΝ τε δε: ΤΑΣ 

ἣ ; 

Ματϑ.γ.Α 

Μάμαχ.γ. 

Ἡσαΐν κα 

ἴω. τ 

ΟΊ Κ.7. Α 

Ματθ.γ.Ὰ 

Αδυύτυα. τ 

Ματβθ.γ}.Ὁ 

: λόκ. Ὁ 

᾿ἧω,α. ΓΔ 

πραΐξα. Α 

ὦ β. Α.κ "α- ᾿ 

ἼΤ κα ι8.Α 

Μαῖθ.γ.Δ 

λόκ- γιὦ 

ἰω.α.Γ 

Μαῖβ..γ.Α 

Ἀσκισ 

Μαϊδιι τ 

νι 
ἀλλ πν δ λδν που νῆ δ Ν ἘΣ Ωρ τ ἤνΡτΝ ἩΟΡΝΟν 

Ρ ΧΗ ᾧ δ ατελίου ἴησού Χοκςοί ὑ-- 

Ν, φήταις᾽, "ἰδοὺ ἔγω  Κποσέλλω καὶ ἀήε- 

λόν μου “το “αϑοσώπου (υ, ὃς κατα- 
σκϑυάσᾳ τίαὐ ὁδὸν (υ ἐμιασερῶεν (υ. βηπζὰ ς τ 

έν δες ̓ 
“ον Φωνη βοῶντος ἂν τῇ ἐρήμῳ, ἔτοιμα- 

Ι 

τοίξοι ἀν τ ἡμέ Ἰωάννης βαπῆί ὧν ὧν τῇ ἐ 

ρύοσων βάπδισμα μετανοίας εἰς ἀφεοιν ἀμὸρ 

7η0ρ μέρ “σϑὸς αὐτὸν πᾶσα γ ὁ ἔκδαία χώρου, Ο ᾿ ἀν ἢ 

ται, ἴχοα [ ἐξαπλίζοντο παϑτες ον τῷ Ὁ ἰορδδνῃ τ ποταμῷ χ᾽ 

“ Ξ, ὀἰξομολολούμδροι τας ἀμδρηας αὐτῶν. Ἦν δεϊῳίζωνας ὡν- 

διδυμῆμος τείχας καμυηλθυ,ὸ ἡ ζωνίω δερμιαπτινίαυ τίω 

ὀσφιως ω αὐζοό " μΩ ἡ ἐϑίων ἀκρίδας Ὁ ὁ μδνιἁ αλέκον' Καὶ ση- 

ΠΕΣ λέγων, ἔρχεται 0 ὁ ἰρωροδερὸς μου. ὀπίσω μϑυ, οὗ ὅκ κ εἰμι 

ἱκανὸς τύψας λῦστα ὁ ἱμαντα μ υὑποδημάτων ἀὐῷ. ἐ- 

᾿ιδρ᾽ ἐξἀπῆϊσα, ὑμα ὧν ὕδὸοωτι᾿ φὴς δὲ βαηϊίσᾳ ὑ ὑμας ἐν 

πνδυμαῖε ἁγίῳ. Καὶ ̓ἐγμέφωῳ ὑκαΐναις ταῖς ἡμέραις, ἤλϑεν 

ἴησοις στο ̓Ναζαρὸν τῇ τὴς Γαλιλαίας, καὶ ἐβατῇϑη ὑπὸ ἴω-- 

ἄωνου εἰς φὶ Ϊ ὁρδαψίω. 'Καὶ ϑέως. Πα ἘΝ Στὸ τὸ ὑδα- 

τος εἶδε ̓αίζοιδμοις τ τοιξ ὁ οὐρανοιξ, κ΄ Ἂ πνέμα ὡσεὶ ὠἰϑαςε- 

βὰν ,καταραμνον ἐπὶ αὐτὸν" Ὧι ἀρῶ ἐδῆύετος ωκ Τὴ οὐρανῶν, 

Σὺ εἰ ὸ ὑος μϑ8ο ἀγαπητὸς, ὧν ὼ Ὁ ἀὐδύκησει. 'Και δὐϑὺς ὁ πνεὺ 

μα᾽ αὐτὸν ὀκξώλλει εἰς Τ ὄρημον. κ δ ἰωὐ ἐκέ  ὡν τὴ ἐρήμω 

ἡμέρας τερσοιρρίκοντοι, Ὁ πειραζοι ος ᾿ὑχυὺ ΤῈ σωτανα; τὸ Ἢ 

μ᾽ : ϑηρέων"ᾧ οἱ τ Πλὸι δρηκόνοιευ οἰνπε «ο΄ ̓Μεταδὲ ἡ Ὁ πα- 

εαδυϑίώαι Ὁ] Ϊ ωὠώνίω, ἦλϑεν. Ο [σούς εἰ εἰς, ΓΙ αλιλαῤαν, κη-- 

οὐδ Θεοό- Ως γέγραπῆαι 'ν Ὅις τθ9- ; 

Ὧι, χὰ Ἢ 

Ἐς ας ον τ δ στ ἐν ἘΠ ΠΕ ὙΥῪ ΡΡΑ εἰὐπρ σμοαδαδδν, "τ, ὙΠΉΣΤΠΙ Τ ΤῚ ΤΠπλτα 

ζ ͵ 4 
"ΤΥ. Ἡ 

« !͵ 

4.5 ὑποόϑημα- 
σις. η.ἐ 

τι(αήιζω. β 

»᾿ν 

αἰὠοιχμέγοιρ 

β 

" (ὦ σοὶ, γι 

πάγον. β 
κ 

᾿ 7 
᾿κ υὐκτας πο 

σαράκοντα. ᾿ 

«ἃ αἰγῶν 

αἶα. β.} 

γἀντ τ Σί- 

μρνς. ὧ. 
μώμφις ὁνήον - 

“ας. θ.σὴ ἡ 

φαμφίδλη- 
ἢ 

Ἰαὐτῶν .β.γ 

τονωλούθησαν 

ἐπί. β. 
ν᾿ ε 

μφρκυρόυε- 

-. 

'χωτις. τ 

μᾶδαιδρ.ν 

πμφρὸς ἕαυ- 
᾿», 

πίλεμγας. φ- 

ΐ εἰξελϑὼν 

ἦν, β. 

τι 

Ὡ" 

'α Περὶ τῷ δου μονιζοκᾶρου. β Περὶ Ὁ. πενθερᾶς τῷ ἡ Πέξο. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 6Ὶ 

ρύασων ἢ βυαηέλιον δ βασιλείας ΤῸ ἣ; Θεοῦ καὶ λέγων, ὧπ πές 

πλήρφται ὁ καιρός, ΓΩ ̓ἤγίροεν ἡ ἱ (ασιλεία “ Ὁ Θεοό: ἐμετανοεῖτε, 

ταὶ πιξεύετε ὧν τῷ. βαήελίῳ. ᾿᾿Περαπατῶν δὲ δὰ" πίω δ᾽ σία) 
ϑαιλαασοιν τὴς Γαλιλαίας, εἶδὲ Σίμωνα ΠΣ ̓Ανδρέαν τὰς: 

δελφὸν ̓  ἀμνῷ ΟΝ βάλλονταρ᾿ ἀμιφίβληφρον᾽ ων Τὴ ϑαλασ- 

ση( ἦσειν γαρ ὑλιέὶς ) καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ὁ ἰησοιῷ, Δεῦτε ὀπίστο 
μβου, καὶ ποιήσω ὑμας εβυέϑαι ἃ ἁλιεὶς ἀγνϑρώπων. Καὶ δὐϑέως 

ἀφίντερῷῳ δίκτυα, αὐτῇ ἠκολούϑησαν ἀυπὶ. Καὶ [πϑρξας ἐ- 

κεῖϑεν ὀλίρον, εἶδεν ἰάκωξον ᾧ ἢ 1 Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννίευ 

οὸν ἀδελφον ἀντ Ὁ, αὐτοιξ ὧν τῷ πλοίῳ καταρτιζονταρζα δὲ 
χτυαν". Ἰκαὶ δύϑεως ἐ ἐκάλεσεν αὐτοις. Καὶ ἀφέντες ῷ πατέρ 

αὐτῶν Ζεβεδαμον ον τῷ πλοὶῳ μῳψ “τὴ μιοϑωτῶν," ἀπηλϑον 

ὀπίσω αἰεΐρ ́ . Κα)" εἰς πορόύονται, εἰς Καπϑναούμι. ΧΟ [ ὔϑεως 

Οἷς σαϊβᾷασιν εἰσελϑῶν εἰς τίωω (ψαγωγίω, ἐδίδοισκε. Και 

ὀΐξεσλη οσοντο οὐχὶ Ἧ ἢ διδδυχ ΜΝ γος διδοίσκων αὐτὸι, ὡς 

ὀἰξοισίαν ἔ ἔχων, κοῦ οὐχ ὡς οἱ γμαμμανε 'Και ἰωὠὰν ἩΙ 

σένα γῶν" αὐτῶν ἀνϑεϑοποξ ῶν πνϑύματι ἀκαϑεὶρ τῶ, ὦ ἀνέ- 

Γ 

κραΐξε, λέγων, ἕα,π ἡμῖν Ὃ ὃ ἰησού Ναξαρίωρἤλϑερ: Συτολέ- Ὁ 
“ΜΊ [2 Ω 

σι ἡμας; οἱσδοώ σε τς εἰ, ἅγιος ΦΘεῖ. Καὶ ἐπεπμη σεν οὐμπηὸ 

ὃ [ησοΐς, λέγων, Φιμώϑηπι, ὦ ἔξελϑε ἐξά ἀν «Καὶ ἰπτασάξαν 

αὐὐηὸν ἡ πνέμα, "Ὁ ἀκαϑαρτον, ΧαΙ ἱκράζαν Φωνῃ μεγαλὴ, 

ὀξῆλϑεν ὁξ ἀν. "Ἀ, ὴ ἐϑαμιξυϑηοῦ, παντες, ὥςτε συζηπένν" τθὸς 

αὐτοιΐ, λέ ντας, τὶ {1 τῷῦτο; τς ἡ ἡ διδδαι! ἡ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι 
κατ ̓ὀϊξοισίαν κα! Οῖς πνϑύμασι τοῖς αἰχιϑαρτοις ἐδ 

κοῦ ὑππικούοισιν αὐτί: ἔξηλϑε δὲὴ ἀ ἀκοή ἀμώ τ᾿ αὐθιὼ εἰ εἰς ὅλίω 

τίω αἰδέγωρον τῆς Γάλιλαϊαξι, Κῳ) δ,ϑέως ἐκ τῆς ᾧα- 

γωγλς ὉΠ ταὶ ἤλϑον ̓ ἐἰς τίω φ (αν ΣίμωνΘ᾽ καὶ Ὁ Αν- 

δέου, μῳ “λίακωζου κὶ " ωάννου. Η 5 ἥ ) πενϑεροὶ Σίμωνος κατός 

χξιτο πυρέοσουσοὶ " Χο ̓δύϑεως λέγρισιν αἰσπὸ χω Σ αὐτῆς. καὶ 

ποδϑσελϑὼν ἡγήρον αὐτς κρατήσοις Φ χήρὸς αὐτῆς" ᾿ ἀφῆχεν 

αὐτίω ὁ πυρετὸς ὐϑεως,ὴ διρκόνᾳᾷ αἰὐὔζις. ᾿Ογίας δὲ υο-. 

μϑύης, ὅτε ἐδὺ ὁ ἥλιος, ΦΡ τϑϑς αὐλὸν πανγτας τοι κακῶς 

ἔχόνταρ, τις ἐ δαμμονιζομδρροι: καὶ ἡ πόλις ὅλη ὀισίωηγμέ- 

γῇ (ιὦ πσοὸς τίω ϑύραν ἦκα! ̓ ἐϑεροίπευσε πολλοιξ κακῶς ἔμθν- 
γ Περὶ δ[ΨὝ αϑοόντων πὸ ποικίλων νοζϑν. 

Ὁ. 

Μίατϑ.. Ὁ 

λύκε 

Ματβ..)..Β 
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ΡΟΝ ΝΥΝ προ οεοεερίζδυ τ ΠΝ ΉΤΚΊΝ πο ΣΙ ΣΝ ᾿ ε 
ΗΝ ΠΥ ΣΉΡΩΝ ἀὐ δεν ἐξ ἡδύν δον τς εὐ πα τὲ ΣΟ ΤΣ ΕΤΒΔ ἐραΝΕ τς ἐπε τού ταν συ μδε ΠΑΝ, ἘΡΕ ΤΊ ἘΞΕΧΣ ἀπο» ΝΟΣ ἩΝ σε 

: ἀοΠ ἫΣ τὴν ΡΣ 
3 ἱ 

Ἢ ἘΠῚ ΘΗ Ξ8ΕΟ ἘΌΝ τ ἰθοσς ὅσας κασν τε ονο τς υποτος δε ρος χει ΟΝ τατος ον Ξ Σ: τὲ φῦσι 

ων προ ΠΝ, ΠΌΒΙΚΕΡ : ΝΕ 4 δ τ μμδ ΝΣ 

: 
Ν᾽ ἌΝ 

᾿" - δὲ εὐονς τρῦ, .ι ᾽ ΤΟΥΣ “ Ἂ ἐ 

χιὸ ὁ ᾿ δὴ Περὶ λύσον. ἐ Πιρὶ Ὁ αἰϑαλυϊκού. ςΞ Περι τῷ Λάι ΤΟ δτελώνου. χε β' 

61 ΕΎΑΛΓΓΙ: : ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. 63 

Αυκ.ὴ Ἡ τα ποικίλαις νῦσοιξ " ΧΟ ̓ δαμμχόνια μὰς ὀξέξαλε, Ὁ ἡ ἰὰ ἡ- μπνγιοζα ἀὐωπώτερον, εἰπεῖν. τῷ πιυραλυπκᾷ, Αφέωνται αὐ ἀμδρ- 

φιε λολειν ἵῳ δαμμόνια ὅτι ἢ ἤδησαν αὐτὸν. ̓ Καὶ [τεαὶ “ἔγνυ- ὦ ἐπίδωωι παι ἢ  ἀπεῖν, Εγάραι,κ, ἀρὸν (ου ὃν κραϊξιβατον, Κορ ̓ αϑοαπατει. 

ω δϑν λίων ἀναρεις ὄξηλϑε, καὶ ἀπή λϑεν᾽ εἰς ἔρημον τόπον; βιὰ. ᾿ τωι ̓  ἵνα δὰ εἰδδοπε ὅτι ὀξοισίαν ὃ "ἐχ4 ὁ ὁ ἡὸς Τῷ ἀνθρο τ ἀφιέναι ὅηι 

: Ὧι ἔρον Ἄ:Ὸ καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν. δ᾽ ν καὶ οἷ. μετ ἰ: τῆς γὴς ἁμδρήας( (λέγ τῷ ἀν δυό ω}} οὶ λέγω, ὑγήραι, ἡ 

ἀυ "νὰ ὺ ἀὐρόντες. αὐτὸν , λέγρεσιν ἀμπὸ, ὅτι δ ο ΤΣ δὰ, ρον ὯΝ κραξξατον υ δύ ὕπαγε εἰς “τὸν οἴκον (υ. Καὶ ἡγέρϑν 

Ἀνκι Ἐν γ, δ Αέγα αὐτοῖς, Αγω ιἣν εἰ εἰς “ ταῦ ἐἐρομδύας κώμοπὸ λειρ᾽, π οδς δὐϑέως, αρας (Ὁ ᾧ κραξξατον, ὀξηλϑν ὁ ἔψανπιον παντων. ὡς- 

κούκαι Ἰκηρύξω. εἰς ζυ» Ὁ». ὀξωνίλυϑα Καὶ μδενύωαων ἐν ῳ. “κα ̓ ὰ π ὀξιίςιάς πανταρ,ν ἡ δαξαίζειν κα δ: Θεὸν »λέρονταρ, ὅτι δέποτε 

ταις σἄμαγωγαῖς αὐτῶν, εἰς ὅλίω πίω Γαλιλαίαν,
 νὴ Ὁ δὰ τῷ διήκυλα.) ὅτως ἀδομδυ." πσ [οἰξῆλϑε πάλιν πούρα δ: ϑοέλρια

στεν, Ὁ παρ ΜΗ. κ 

ματος, μόνια ὀκδάλλων. 'Καὶ ἔρχεται. τϑϑς αὐδν λέχσοθς πα- «ἢ σ΄ ὄχλος ἤρχετο τρεθς ς αὐπν, Ω ἐδίδασκεν αὐὐτοις. 'Και πωρώς- ᾿ 

εακαλῶν αὐγὸν, καὶ σϑνυπέτων αὐὸν, ἡ λέγων ἀυττὺ,, ̓ ὁπέ- ᾿ ̓δ νιν "" ὯΝ εἰδὰ Λόυὶν ἢ ΤΚ Αλφαίου καϑημᾶμον ὁ) 1 οὶ ηὁ τελωνιον: 

| ἂν ϑέλῃς, διαυ ασει! με καϑαφάσοι. ὁ3 ἴησοίς αολαιχνιοϑεὶς, 
καὶ λέγη ἀυτῷ, ἀκολούϑᾷ μοι. κοι! ἄναξ ̓ἠκολούϑησεν εἰυσπτὸ. ̓ 

ὀκτείνας τίου χεῖρα, ἐψαΐο ἀφ, ᾧ λέγ υπ, Θέ λω ,καϑας 
ε Καὶ ἐ ἔγυ ἐτὸ ὧν τῷ καπρεκειαὶς αὐ ἐν τῇ οἰκίᾳ. αὐτῷ, Ὁ πολλοὶ 

ὀδόϑηπ. Καὶ ̓ εἰπόνίος ἀυφ", ᾿ ὁὐϑέως. αἰ πῆ λϑεν ἀπὶ ΚΝ ἡ Ἀφ. ὌΠ τελῶναι ἃ ἁμδρπωλοὶ (ψνανόκαιντο τῷ ἱνσνό, ἐξ, μαϑηταις 
Ϊ 

χορῷ, κγνὲ καϑοιρ οϑίοι. καὶ ̓ἰμόραμνα μδνΘ’ ἀυπὼ, ε ϑέῶ ς 4ὐονέθοωω.» ἀυξ ἡ ἥσοιν .Ὁ πολλοὶ, κὲ ̓ἠκολούϑηοῦ ̓ ἀνπὼ. Φ οἱ )βαμματεῖς 

ὀξεξώλεν αὐτὸν" Καὶ ᾿ λέγ τὼ Ὁρᾷ μηδενὶ ὑμηδέν᾽ ἐπης, ὙΝ ] ὦ Φαβισεέοι ἰδόντες: αὐοὸν ἐώιοντα μῷ τω πλωνώμ κα 

ΝΥ ὕπαγε, σεαυἂν δῶξῷ τῷ τῷ ἱερείς καὶ ᾿ πσϑϑσένεβας Ὡϑλ ἢ γλαῖ. β΄. ἁμδρτωλῶν, ἔλέμον τόϊς μαϑηταις μδ΄, ἀϊ " ὅτι ̓μετα  πε- 

λϑυϊτοια. καϑαιασμοῦ (ου᾽ὰ  πεϑοέταξε Μώσης, εἰς βδρτύθκον αὐζοις. ἐς αν λωνῶν πὶ ̓ἁμδρτωλὼν ἐωϑιᾳ͵ ῷ πίνει: ̓ Κα; ἀκούσοις ὁ ἰήδοις 
β 

ὁ δὲ ὀξελϑων ἤρξατο κηρύασοιν ΧΑ νὴ  διαφημίξεν πὰς ὦ στιν λέγ αὐτοῖς ̓ Οὐλρείαν ἰλϑεσιν ὯΝ ἰαύοντες ἰκδοό, Δλὰ οἱ Κα-- 

99», ὡς τε μηκέτι αὐλὸν δειϑαιόϑοι! φανδὼς εἰς πὸ ᾿χίγοε σεχδεηρ " ΤΙ κῶς ἄρθντες." οὐχ ἤλϑον᾽ καλέσαι δικαίοις, »λώ ἈΜΟΕΤΟ-. ατίμα Τ' 

Σλ ἐξωι οΨ ἐρήμοις τόποις [ὦ και ἢ ἥ βΆθντο "ἢ αὐτὸν πωΐζᾳ- ᾿Ξ" λοιζ᾽ εἰς μετανοιαν. Κα) ἤσουν (ῷ μαϑηται ἴω ὠᾶννου (ὃ οἱ λοι 

πεν β εἰ αὶ πάλιν εἰσηλϑεν εἰς Καπξναμ δὲ ἡ ἡμέρων, Ἰ ἿὮΜ Φαθασαι ων νησεύοντες " τὶ ἔρχονται, καὶ λέγρεσιν ἀυτῷ, " β 

Ω ἠκούδϑη ὅτι ἐς οἰκν ΣΕ Ἂ φ)ϑέως σζιυὴ Ἰχθηοῦ πολλοὶ, ὥςτε, ἘΠ᾿ 
Διατί Ὧ) μαϑηται ἰωάννου Ὁ οἱ Φαρισαίων νηφευοισίν, οἱ 

μηκέτι χωρέϊν μηδεΐᾳ ὥεθς πίω ϑύραν. ΠΥ ̓ἐλολά αὐ; 
δὲ (οἱ μαϑηταῦ οὐ νηςεύοισι; Καὶ εἰστεν αὐτοῖς ὁ ἴησοιξ, Μή δὺυ-: 

ὸν λόφον. . Καὶ ἐβλθνται τϑθς αὐτὸν . πωυραλυτικὸν Φέροντες εξ ζ κμ) οἱ ὑοὶ ΤΩ γυμφῶνος, ω ᾧ ὃ νυμιφίος μεν αἰτῶν: ὅξι, 

αἰρομῆνον υὐαὸ τεασοι ραν" κ Ἵ μὴ Ἰδεινάμϑμοι ̓πϑϑσεηϊ ἴσοι ̓«ἐ)- ΠΕΣ ΣΙΝ γηςεὐφὲν; δι τσοὶ λξόνον μθ ἑαυτῶν ἰβθεσι ογυ μφίον, ου ̓ δειυ α»-- 

“τῷ Ὁ δια": ὄχλον, αὐπεφέγασειν τίωυ σέγίωυ ὃ ὅπου ως. καὶ ᾿ ὠϊξορύ- καὶ." " τὴ νηςεύειν " ὑλάυσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπουρϑὴ ἀγ᾽ αὐτῶν ὃ 

ἕαντές ̓χαλωσὶ ὧν κράξξατον ἐφ ᾧ ὃ πουραλυτικὸς κατύχαι- ἀν νυμφίος ἢ τὸ τοτὲ νηςεύσοισίν ΌΨ ἐκείναις πῶς ἡμέραις. Καὶ ἐ- 

το. δον δὲ ὁ Ἰησοιζ Ὁ πίςιν αὐτῶν λέγ Ἰὼ πουραιλυτικῶ ̓ Τέ:- ΗΝ δεὶς Θδίβλημα ῥάκοις ἀγναφου δληῤῥάπθοι. ἴλη ̓ἵμαπῳ 

ἈΚΟΥ »ἀφέωνται θι αἱ ἁμδρται (υ: Ησαγον ἵενες τὰ λέαμ» 
᾿ παλαιῷ" εἰ ἢ μὴ, αἸρά Ὁ πλήρωμα ἀν καινὸν παλαιά, ὌἾ 

ματέων ἔχει Τκαϑημῆνοι, ᾧ διαλογιζόμϑροι οΨ ταις καρδίαις 
ΚΟΩ ̓ χεῖρον φέσμα γἱ 281 Καὶ «δεὶς βάλλει δίνον γέον εἰς ἀσ- 

9 Τὼς ιἢ αὶ αὐτ, τί ϑτὸς οὕτω λῴλει ἴ βλασφημίας" ῃ ἧς δι ἢ) τὐρ κοις πολαιοι' Εἰ δὲ μή, ῥδθοσοι ὃ οἶνος 0 ΣΟ τοις ἀσκοιξ, Ο Ἢ 

νεῖν ὡ ἁμδρπας εἰ μὴ ἐἰρ. ὁ Θεός; 3 Καὶ φὐϑέως Οιγνοι δὶ ὁ ησοῖς τῷ ᾿ δίνος ὀρχεται 5 Ὁ οἱ ἀσκοὶ ἡ δτολοαυται. λα οἶνον νέον ὯΝ ἀσ-- 

πγϑύματι αὑτοῦ, δ᾽ δη οὕτως ̓  διαλογίζονται ὦ ὡν ἑαυΐζοι. Σ εἶπεν τωι α, πὸ Τὰ κὦ κοιξ κομνοις. βλητεον Ξ Κα) ̓όδώσο παυραποράυεάϑαι αὐτὸν " ἡ τὰ 

αὐόις, τί τοῦτα διαλογίζεϑε ; ὑπὴς ἴδ τ: ὑμῖν : π ἐδ ξην 
ὠδαραῖ ἡ 

ΠΩΣ 
Τῆς σε βξασι διαὶ δὴμ' «ποφέμων, ἡ ἠρξξαντο οἱ μωϑηται 

3} ἢ ̓ ᾿ ἐν : Ξ Ὰ 



δ τ ὐδδν Δ εν δ νον ὑν νυ ἐπι μὴν δ ζῶ εν 
ξ 

ἘΠΕ ΝΣ Ν ἢ ἈΝ ΙΝ ΡΒ ΣΣ ΘΉΣ Ν Ὑ αμ δ ἀΡῚ Ἔ Ε ΧΙΡΝ Τὴ 

720 ὃ πιο τῦ ξηραν ἐχοῆος τω χῆρα:. Ὁ Γεὶ ὁ Μ᾽ ὐποτόλων ἐκλογῆς. 

: ἀπὶ 64 ΕΎΑΓΓ. 
᾿ " ὁδὸν πρίειν ἥίλλοντες Ὅις φεύχυαις "ὦ οἱ Φαεασοίοι ἐλέον αὐ-- 

πὸ, ' δεῖς ποιξσινον ζις σωύβξασιν, ὃ ἴηε ἔξες!; Καὶ αὐτὸς ἥ εὐ 

αὐτοῖς, Οὐδάπόϊε ἀνέγνωτε Ἅ( ἐποίησε Δα()σὶ, δ΄: χρείαν ἔσά., 

Ἰὼ ἐπείνασεν αὐτὸς ὦ οἱ μετ, . πῶς ἀσῆλϑεν ἐς Ὑ οἶκον Ὁ
 ΘΕ 

ὦ ψὶ Αβιαίϑαρ ἀρχίδέως, ζὥὅσαρτοις ᾧ “ὐοοϑίσεως ἔφα- 

“ἣν, οἰξέοι ἔξεοι φαγεῖν εἰ μνὴ τοῖς ἱερδῦσι, "ὁ ἔδωκς ᾧ τοῖς σιὼ 

τ ἀυτὼ οὖσι; Καὶ ἐλεω αὐτοῖς, Τὸ σοί ξατον διὰ 
“᾽ ἀνϑοϑοπον 

ἐγήνετο, οὐχ ὃ ἄνϑρφοος διὰ σάβ(ατν . ὥςτε κυο,ὸς ὅξιν 

κε ἐυ δ- ἡὸς 4; ἀνϑρώπου ὃ ᾧ σωβξατο. “Καὶ εἰσηλϑε πάλιν 

εἰς τίω σὰυωγωγίω,, Ὁ ἴὼ ἐκεῖ ἄνιϑρϑφοπος ἐϊξηροιμμμένίευ ἔ- 

γῶν τίω χώρᾳ, ὃ «Οοετήροαν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασι
 ϑερφυ- 

ι, ἐν ; 
“πευσά αὐτὸν͵, νὼ κουτὴ 

α.Βασικα.Β 

ἀϑυτικδ.Β 

«Ματθιβι κα «-- 

ρήσωσιν ἀυτῆς, Καὶ λέγᾳ τῷ ἀνϑρώπω 

πὸ, ἐξηροαιμιμένίωυ ἔλοντι δ χεῖρα, ἔγάραι εἰς τὸ μέσον
. Καὶ λέ 

4 αὐτοῖς, Ἔξερι τοῖς σα βίασιν ἀγαϑοποιὴσοι!, ἢ καικιοποησοα: 

ψυχίω σῶσαι ἢ Σστοχ]εινα » Οἱ δὲ ἐσιώπων. ἃ αἰϑαβλεψά- 

μῆρος αὐτοιᾷ μιετὶ ὀργῆς, συλλυπούμϑρος ὁ) ὴ τὴ πωρωσῴ τὴς
 

καρδίας αὐτῶν ̓  λέγη τῷ ἀνϑρώπω, ἔκτεινον πίω χεῖρα (ο
υ. 

Καὶ ἐξέτεινε, καὶ δστοκατεςα.3η ἡ χεὶρ ἀμ ὑγιῆς ὡς ἡ ἀλ
λή. 

Καὶ ὀξελϑοντες (ᾧ φαρισεῦοι, δ ϑέως μῖ ὅ Ηρωδιαγῶν
 συμ᾽ 

βούλιον ἐποίοων καπὶ ἀν ὅπως αὐτὸν Σστολέσωσι. Καὶ ὁ ἴη-
 

οΟις ἀνεγω βησε μα τ μαϑητῶν αὐτῷ τεὸς τίω ϑάλφιασοων
. 

“πολὺ πληϑος᾽ πὸ τῆς Γαλιλαίας ᾿ἠκολούϑησουν ἀυτῷ, (δ 

Σπϑης ἰουδαίας, νὼ στὸ ἱεροσολύμων, "ἢ Στὸ τῆς ἰδουμαίας, 

Β "ἡ πέραν Ὁ ἱορδανουῷ (ὦ «δὰ Τύρον "ὦ Σιδῶνα, 
πλήϑος πὸ 

λὺ ὠκοὐσουδες ὅσοι ἐποί4, ἥλϑον χσοὸς αὐτὸν. Καὶ ἀπεῦις
 μα- 

ϑηταῖς αὐτῷ νὰ πλοιάρκον ὐδοσκαρτερὴ ἀυτῷ, δια} ὃχ λον:
 

ἵα μλθλίξωσιν αὐτόν. πολλουβ γωρ ἐ σοίπευσεν, ὥςτε οἾι- 

πίρῆᾷν ἀντὼ ἵνα ΕΟ ἄλψωνται, ὅσόϊ εἶχον μαειγας. 
“νά 

μαπαΐᾳ ἀκάϑαρτα ὅπων αὐτὸν ἐϑειώρει, σο 9 σεηιπῆεν ἐυπὸ, Κν 

ἰχφαξε λέγοντα, ὅτι σὺ εἰ ὁ ̓ ἠδς᾿ δῷ Θεοό. ἃ πολλαῦ ἐπεῆμα 

μέρας αὐτᾶῖρ, να μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσι. Καὶ ἀναβαίνᾳ εἰς ὸ 
. ϑρὸς γ) ΚΑῚ τὐέϑοκαλειται οις ἡϑελέν ̓ αὐτὸς (ἢ βῥπαλοον ἴοι 

κα, ἵνα ὦσι με ἀμθ-τα ἵνα, δαστοφελλῃ 
τον ἊΨ κς τ ' »ἡ ἀν, ἃ ΄ ᾿ Ε ἥν ΥΕΡ [ ΓῊΣ Μινεςς 

᾿αὐπουὶ κηρύσσειν, ἃ ἔριν ϑἰξουσίαν ϑεφριπευψν σὰς νόξις, ᾧ ἐκ “ 

, Μαἶθ.γη:Δ 

Ἂ 

ἡ ξηραῦ, β᾿' 

τ ξει 

(ὡβέασιν :- 

2. πολις ὄχλες. 

β 
Α᾿ἠκολύϑηφ. 

4. “7." 

ἱ ἄγος. ἢ 

ελιζξαχον. ἃ 

γκανανάϊον.β 

, 

δ μλΧ671: ς. 

δὰ οὐδεὶς 
δμδ). » 

ιοδαρτάσμῃ. 

4γ ζ ιβ 

αἰ ἀδελφαί, 
ψαες ζις Ὁ 

τέχαὶ δὶ. ον 

᾿ ὌΙ 3 ““ 

λαύς ἐλέγγυ αὐτοῖς, Πὼ 

ἀμίαντα ἃς τὸ 

τἰφον 

ἽΚΑΤΑΜΑΡ Κ. 

ξἀλλφίᾳ δοωμόνια.Καὶ ἐπέϑηκε τῷ Σίμωνι ὄνομα Πέζον- ἢ 

ἰάκωζον ᾧ 5 Ζεβεδα,κ, ὴ ἰωὰννίωω Σ ἀδελφὸν “ Ἰακωῦε, 

"ὦ ἐπέϑηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργὲς,, ὃ δῃην, ἡοὶ βροντῆς" 

ᾧ Ανφρέαν,ὦ Φίλιπτον, νὴ Βαρϑολομαϊον, "Ὁ Μαΐϊϑολον, "ἡ 

Θωμᾶν, "ἢ ἑακωζον 4 Αλφαΐου, ὁ Θαδ'δδι ον, ἡ Σίμω- 
᾿ ) [ Ἃ [ Ἃὶ - οὐ 

γα; ὃν 7 Κανγανίπίω᾽, Ὁ ἰουδὰν ἱσκωριωτίωυ, ὃς γἡ) παρέδωκεν 
. Ὁ λυ» ,, Δ 1 ἰ "] ε! 

αὐτὸν.Κὶαὶ ἐβχοντῶι εἰς ΘΟ Χὴ σίξυερχέται πάλιν οχλος, ὥςτε 
ΩΝ Ρ “ν Ι 

'μὴ δια όϑαι αὐτοις μήτε ΤΟ φαγειν. Καὶ ἀκούσοντες οἱ 
ΠῚ » ἵχου »" ᾿ » 4 ν᾽ νι Μ) οἶδ! 

ΣΥ͂Σ οἰξῆλϑον κρώτησοι! αὐτον᾿ λέ ον γωρ,Ο τι ξέρη νὴ 

« “ εω» ἢ αὶ δα ἢ ͵ »ἱ 4 

οἱ γραμματεῖς οἱ ὄστο Ἱεροσολύμων καταξάντες, ἐλέλον, τι 
᾿ τ ν»ἱ .(ον᾽ “«Ὁ] ᾽ Ι 

Βεελξεξουλ ἐχά Ὁ, οτ! ἡ τῷ ἀρ ΟνΤι τἦμ δοωμμονίων οκβα
λ-- 

λ Ι ὶ Ι Δ» 

λει ᾳ δαιμονία. Καὶ χοροσκαιλεσεί μμἔνος αὐποιῖς, αν φραβο- 

».λ ἐ ! ᾽ ΠῚ λ ἰϑ Η [ ως 

ΧΕΙν; κὸ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτίω μεθ ας, οὐ ὄξω ται ςει.3η-- 

ς Ι » ΄ Νυνὶ , Δ νυ," ς ' ᾿ “ Ξ 

γαμἡ βασιλεία ἐκείνη "ὁ ἐῶν οἰκία ἐῷ ἑαυτίω μεδιοϑίῳ,, οὐ 
Ι ὧν ͵ “ ε Σ» 2 5». τ ὴ ΄“Ν ᾽ ᾽ ᾿ ς 

δ ατῶ ςϑίωυα ἡ οἰρκία ἐκείνη" Ὁ εἰ ὁ σωτανας ϑυέςη ἐφ᾿ ἑαυ 
Ι ) Ι! ; ΦΩ ᾽ νι. ἡ] ὅ 

ὸν ἡ μμεμέθαςου, οὐ δέω τοι «οι δίευαι, ὄδλλα, τέλος ἐχά. Οὐ 
ἤ » λυ . .-»“»» “ν᾿ ἐκ ὃ » ον 

δα ται οὐδεὶς ζᾳ σκόνη ΤῈ ἰοαρου,, εἰσέλθω εἰς τίω οἱκἐαν 
3 ᾿ { ».λ λ ὩΣ Ν" λ ] ! ᾿ 

εἰν διαρπτώσοωυι, ἔα» μνὴ ποῦν (ἢ ἰφαβον δησν" (ἢ τότε τίωω 
» » “πιο κ᾿ ἜΣ Ἐν Ἂν  {ΠΠῤ ͵΄ῤρ 

οἰκίαν ἀμ σδιαρπτὼσέ. Αμΐίω λέχω ὑμῖν, οτιὶ πῶῦτα αφε- 

Ι λ Ω ! “ .-Ω ὧ.) ᾽ [ 

ϑησέτω (ᾳ εμδρτήματα Ὅις υἱοῖς ἢ" δι ϑροόσίον, κα ς λασφ
η- 

μίαι ὅσας δ βλοισφημήσωσιν' ὃς σῇ διὸ βιλασφημλση εἰς Ὁ 

πνεῦμα ὃ ὧγιον, ἐκ ἔχη ἀφέσιν εἰς “Ὃν αἰῶνα, δλλ᾽ ἔνολὸς ὅξιν 
Ί Ἔρ- 

Αϑντοι οἰ οἱ ἀδελφοὶ τὴ ἡ μήτηρ αὐτῷ, καὶ ἔξω ἑςώτες, ὠπέ-- 

σῴλοαν χσθὸς αὐοὸν Φωνοιώτες αὐτόν" ἐκαι ϑυτούχλος φῳϑα 

αὐτόν" εἶπον δὲ ἀυτῷ, ᾿δου μήτηρ (ρυ ( οἱ ἀδελφοί(υ "ἔξω 

ζηποισι σὲ. Καὶ ἀπεκρίϑη αὐτοῖς, λέγων, Τίς ὅξην ἡ μήτηρμου, 

᾽ 7 ε ΄, γ »ν ἢ 5 [δ ᾿ »ἱ 

αἰωνίου κρίσεως . ὁτι ἐλέον, τιν εύμι οι αὐοου τι βΟν ἐχή. 

τ ἢ οἱ ἀδελφοί μου; Καὶ «λξλεψα μδιυος κύκλῳ ζιῃ δὰ αὐ 

Σ καϑηυῆμοις, λέγά, ἵδεὴ μήτηρ μου, οἱ ἀδελφοί μους )Ὁ 

ἂν ποιήσων ϑέλημα  Θεῦ, ὅδ ἀδελφὸς μου κὸ ἀδελφή μξ 
᾽ ί ο ; . 

: 

ν μήτηρ δξ1. Καὶ παίλιν ἤρξατο διδοίσκάν χα Ὑ 
! - ΑΝ τ τὐθνκάὶ ᾿ ᾽ »ἱ " ἮΝ ᾿ 

λα σΌ, »ἡ σὰυη γθὴ χσθ9ς αὐτὸν ὄχλος πόλι. ὡςτε αὐτὸν 

λ 

6,1. 

| ᾿ ων ΡΙ 
ς ὄὅμω ται σουτανας σουτανῶν ὠκξαλ-- 

Ἴλοῖον, κοιϑηδὸς ον τῇ ϑαλοίοτῆ. ᾽ πας ὁ ὄχλος. 

Μαῖθθ ἃ 

Ω ι82..Ὁ. 

λύκια.Β 

ες Μαῖθβ.τ 

λια β.Β 

α.ἰω. ες ἃ 

Μαῖη.,4.Δ 

λύκον ἢ 

οἿ μαῖϑ..γ.4 
λύκ. να 



ΝΗ 

ἂς 

ἀ ι Πα τὰ μας οὰ ΤΥ ΛΠ ΜΣΒΌΡ ΦΎΤΤΝ τ Ὁ ΡΣ τον νον ἐς 

χοῦς χ 6 Πεοὶ τῷ απῦρ9υ οἶδα. : 
; 

66 Ο ΕΎΑΛΓΙΥΤΙ. 

᾿χυθὸς “ἰὼ ϑοίλα ταῖν δ) πὶ τῆς γῆς [ὠ. “ἡ ἐδιδδεσκέν ̓ αὐτοιὶ ἐν 

 αϑραβολαῖς πολλὰ, Ω ὑλοίω, αὐτοῖς ὃν Τῇ ἢ διδαχη αὐ 710, Ακοὺ 

ετε" δου ̓ φἴξηλϑεν ὁ Ο απείραν φ σέῖρα!: ὦ ἐῆυετος ὧν πίω ασεί-- 

ΡΕΙΡ, ὃ μδρὲ ἔπεσε χὰ πίω ὁδὸν, Ὁ: ἡ ἠλϑεΐᾳ πέτεινα" 1Ξ οὐξί 

νοῦ" . Ὁ ἡ κατεφαηλὺ αὐτὸ. Αλλοῦ ἢ ἔπεσεν Ο)Ζὶ τὸ πετρῶδες, ὃ- 

πὸ ὕκ εἶχέ γὼ πολλίω, ζ δὐϑέως ὀξανέτειλε, δια τὸ μη ἐχὰν 

βαάϑος γης ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἰκοωμαπώϑο, Ἂ διὰ τὸ μὴ 

ἐν βίων, ὀξηράνϑη. Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τας ἀκανϑας, ἢ α 

νέβησουν αἱ ἀκανϑαι!, ζ (φέπνιξαν αὐτὸ, ὦ καρπὸν ἐκ κα. 

Καὶ ἄλλο ἐπέσεν ὃς Ὁ ̓γίω ἃ καλίω "Ὁ ἐδιδου καβπον ἀναξαἱ 

γόνοι ῷ αὐξάνοντα, ῷ ὃ ἐφϑεν" ἕν ̓τεκαΐκοντα, ᾧ ἕν ἑξήκοντα, καὶ 

ἕν ἑκατὸν. Καὶ ἐλευ" αὐτοῖς, Ὁ) ἔχων ὦτα, ἀκούφν, ἀκουέτω. 

ΟΣ 5  ἐδμυῶο κατωλθνας ἦρατιο αὐτὴν. οἱ αϑὰ αὐΣ σὰ τ 'ς 

Β δωδυχαι πωυραξολίω. Καὶ ἐλευ αὐτοῖς, Ὑμὶν δέδᾷ) γνῶναι 

ἢ μυςήρμον τῆς βασιλείας τ' “ Θεού ἐ ὑκκίνοις δεΐζοῖς ἔξω: οΨ ἼΣ: 

εαβολαὶςᾳ παῦτα γνῷ), ᾿ ἵνα βλέποντες βλέπωσι, "ὸ, ιχὴ ἵἴ- 

ἤν}. δώσῃ, κἡ ἀκούοντες ἀκούωσι, μη ; (ἰνιῶσι Ἰμήποτε θλεορύψωαι, 

ἍΝ Κορ ̓ἀφεϑὴ αὐτοῖς ἴα ἀμδῤτήματα. Καὶ λέγῃ αὐῦοις, Οὐχ οἰ-- 

ἢ δουτε τί φβραβολίευ τῷ τίωυ; ; ὦ πῶς πᾶσας τὰς ̓χϑραξολὰς 

γνωώσεόϑε; ὁ ασείρων, ῷ λόλον ασείρει οὔτοι δὲ εἰσιν Φῷ αὔρα 

πίω ὁδὸν," ὅπου απείρεται᾽ ὃ λθρος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, 496- 

ως  ἐρχέται ὸ σουτοινας, ὡ αἰρεὶ ὃν λόγον ὯΣ ἐάσειρμῆμον ἂν 

ταῖς καρδίαις α αὐτῶν. Ὀς οὗτοί΄ εἰσιν ὁμοίως οἱ εἶσι ὦ πι 

ασειρόμδμοι, ἣ ὅταν ἀκούσωσι τν λόγον, ΐϑεως μῳ ὶ 

λουμιξανοισῖν ἀον "ὁ ς ἔθεσι ῥίζαν. οΨ ἑαυτοῖς; λα τσεϑο- 

κφιροὶ εἰσὶν " εἴτα ἄνοιδρης θλίψεως, ̓  ᾽ διωγμοῦ διαὶ τὸ τὶ λό- 

2.9ν, δὐϑέως σκανδαλίξ ζονται. καὶ οὗτοί εἰσιν Ὃ ἐἰς ταῦ ἀκαΐ- 

ϑαῖς ασειρὸ μδιυοι οὗ τωι εἰσιν". οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες » αἱ μέο.- 

ἀΣΤΥΘΝΙΣ: μγαι τῇ αὐλῶνος τούτου, Ὁ ἡ ἀπώτη Τὰ πλούτου, αὶ αι ᾿πϑϑ ες 
ΓΔ λοιπα. ὁ) Ζιϑυμίαι ἐρπορϑμὀμῆραι συμιπνίγουσι τὸν λόρον, 

᾿ἀκαρπος γίνεται. Καὶ οὑτοί εἰσιν Θ ὦ χὶ τίω γίω τίω καλίω ᾿ 

Γ ἀσαρέντες, τινες ἀκούουσι Ὅν Λόλον, ἡ φροα δέλο 0), Ὁ ὌΡ- 

φορδισιν, ὧν τοκάχοντα,"Ὁ, ὧν ἑξήκοντα, ἐν ὑκαιπόν. Καὶξ ἔλς.- 

ΟΝ αὐτοῖς, “Μήπὸ λύχνος ἔρχεται, ̓ Ἰγὰ ὑπὸ τὸν μόδιον τεϑη, Μαΐϑ,.ε.8 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. δ: 
Τχλήίω: : ὅν ἥα οἶλι τίω ; λυχνίαν ὁ ιτέϑην;, οὐ ὟΝ 

ΥΩ ὍΣΑ ὃ ἐὰν μη Φανερῷ»ϑη οὐδὲ ἐϑύεο πύκρυφον, 
ΣᾺ ἵνα εἰς φανερὸν ὄλϑη. Εἴπις εὐχή ὥτα ἀκούειν, ἀκουέτω. Καὶ ι 
ἐλευ αὐτοῖς, Βλέπετε πὶ ἀκούετε. ἐν ῷ μέτρῳ μεσρείτε, με- 
τρυϑήσεταρ, ὑμῶν, κα ἡ πεοεϑήσεται ὑμινρις αἰκουοισιν., “ὃς 

λὰ »Γ 

γα ἂν , ἔχ, δοϑήσεται αὐτι: καὶ ὃς ἀκ ἐχῴ, ὦ ὃ ΡΆ δ ριϑήσεται 
αὶ ἀν. Καὶ ὑλευ, Οὕτως ἄξὴν ἡ βασιλεία τς ἣν Θεού ὡς 
ἂν ἀὔϑρωπος βάλῃ τὸν ατὸρίῷ δι τὴ τῆς γῆς, ΧΟ, ̓καθάῦδι, ῷ 
ἐγείβηται νύκτα ΩΣ ἡμέραν, ὡὸ ο ατόρος ββλοιςτίνη νὰ Ὁ μρκυνηται 
ὡς (Ὡς οἰδὲν αὐτός. αὐτομαύτη γὰρ ή 7} καρποῷφορει πσθϑοτον 
Αϑρτον, εἶτα κέχαυ, εὰ πλήρη σιτον ὃν τῷ καὐχυῇ ὅταν δὲ πα-- 
69: δῶ ὁ ὃ καρπῦς, ῥύϑεως Σστοςέλλει "ὁ δρέπανον, ὅτι παρέρηχεν 
ὃ ϑερκσμός. Καὶ ἔλεγε, Τόν ᾿ὁμοιωσοωμδι᾽ πίω βασιλεῖαν 
Ἔ Θεοδ,ἠδν᾽ ποίᾳ, ̓πωραβολῇ᾽ πωραξάλωμδυ' αὐπίευ; ὡς 
᾿κόχκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν ἀσαρη  οὖπι τὴ τῆς γης, μιεκρότερίΘ. 
παύτων “ΔΜ ασιρμάτων 58) τὴν “)2] τς γῆς: Ἂ ὅταν ἀστερῃ ἀ- 
να(αίνει. κ Ἢ γένεται παύτων Τὴν λαιχανων μείζων, ποιεὶ χλώ- 
δδις μεγάλοις, ὥςτε δεευ α,όϑαι τ ποὺ τω σκιὰν ἀϊῥ πέ]ει- 
γα τς δἰ οὐρανοί κα σκίευοιώ. Καὶ ποιαύταις ἐραζολῶς 
πολλαὶς ἐλούλει αἰζτοῖς ἢ λθλον, χαϑῶς ἠσδομυ αντο ἀκούειν' χω-: 
οἷς δὲ αὐραξολῆς ““Ψ ἐλοίλοι αὐτοῖς" ἰκανὶ ἰδίαν δὲ τοῖς ̓ϑῇ 

ϑυταῖς αὐὐτού ἐπέλυε πῶντα. Καὶ λέγ)ή αὐτοῖς ΦΨ ἐκείνη τῇ ἡ-- 
μέρᾳ, ὀψίας οἥνομϑυης, Διέλϑμδι εἰ εἰς τὸ πέραν. Καὶ ἀφέντες 
τὸν ὄχλον, φὐραλαμ(δνοισιν αὐτὸν ὡς ἴω ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ 
ἄλλα δὲ" πλοιάρ κα; μὠμεῖ ἀν. «ἈΚ,  γἱνεταρλαίλαιψ, Δὐέμου 
μεγάλη: τὰ δὲ κύματα ἐπεέξαλλεν εἰ εἰς τὸ πλοῖον, ὥςτε αὐτὸ ἡ- 
δὴ ̓ γεμιξιώδε. Ὄ [ὦ αὐ" οὐχὶ τῇ τῇ ̓ πρύμνῃ δ)  χοδοσ- 
κεφαλάμον και ϑεύσνων- ̓ Ὰ διεγείρουσιν αὐὐὴ: »ᾺΣ λέγουσιν ἀυπί, 

ἰῷ 

Δισδισκαιλέ, φ ἰ μδὴ εἰ. ὅσι ὅτι ̓Χπολλύμεϑα! Καὶ διεγερϑεὶς ἐπεη-- 
μϑδὲ Ἰῶ ἀνέμῳ, Ὁ εἶπε Ἧ ἢ ϑαλάανη »Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ 
ὀκόπεισεν ὁ ἄνεμος νὴ ἐγένετο 25. Δ"0 μεγαλη. Ὁ {πεν αὐτοῖς, 

. Τί ̓ἰδγλοίέςσε οὗτω; πώς ὅκ ἔχετε πίριν; Και Ιἐφοξηϑηοῦ φέξων 
μέγαν, ἢ τον τϑὸς Ὀλήλοις, Τίς ἀ ὠρφι ἕτὸς ὅξιν, ἵῃ ᾧ ὁ ἀνε 
μος 9 ἡ ϑαάλφσσο ὑπακέοισιν ἰσπῷ; 

ΛΕΤΕ 

κοῦ σὲ 

Ματβ8...Τ' 

λυκ Γι ἃ 
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κὸν ε 

" ΜῊ τ Ὁ ΘΓ ΤΑΝ, τ σω εἀδαισειτ πα ν πεμενι μσα ΝΣ 

ιὰ Περὶ τῷ λεπαῖνος. .“«ὐ 

- 68 τ ΕὝ ΑΤΤ. 

β Δ πέραν ὁ ϑαλάσης, εἰς ́ χώραν 3 Ταδαρίωμῶν᾽ καὶ ἐξῇ 

ϑύντι αὐτῷ ὡκ ΤῈ πλοίου, ϑὐϑεως ἀπήντησεν αὐτῷ ὧκ ΤῊ μν
η-- 

μείων ἀινϑρθρος οψ πνϑ᾽ μαῖε ἀκαϑάρτωῳ, ὃς τίου καϊζούυσι
ν εἰ-: 

χέν ὧν τοῖς. μνημείοις “ῷ ὄτε ἁλύσεσιν" οὐδεὶς ἠδιι απὸ αὐηὸν 

δῆσιι, δια τὸ αὐτὸν πολλάκις πέσης τὰ ἁλύσεσι δεδέάϑει,, ὦ 

διεασὰ ὡς πο’ ἀρ τοὶ ἀλύσής, ταῤ πέδας (ἐντετοίῷϑαι, 

ᾧ οὐδεὶς αὐτὸν ΤΣ δαμάσαι" "ἡ διαπαδίὸς νυχ]ὸς ὦ ἡμέρας
 

,Ν ! 

ὼν Ὅὥις ὀρέσι ᾧ ἐν Οἷς μνήμασιν ἴω) κράζων "
ἡ καζωακόγηων ἑαυ. 

᾽ .ἀ ων λ Ϊ ν.] Χ ζ 

Τὰν λίϑοις. ἰδοὼὸν Ὁ. Ὁ ἰησούώω δστο μακροϑεν, ἔδραμε," φρϑοσε- 
Ὃς »Ν ] Ν -“ Ι δ᾿ “. ν 

χύνησον αὐτῷ, ῷ κράξας Φωνῃ μεγωλη,εῖ7τε, ΤΙΈμ
ΟΙ ΚΟ ύι, 

ΟῚ « ΚΑ, ε ε Ι Δ λ ! ΄ 

; ἰησοό ὑὲ {χ" Θεοό ᾧ ὑψίρου; ὀρκέζω σε Θέον μή με βασανι- 

σης" (ἔλεγε γὺ ἀυνπὼ ξελϑεῖὸ πνϑὺ μαΊς ἀκάϑαρτον ὧκ Ἵ ἀν- 

ϑροέπου.) καὶ ἐπηρώτα αὐτ', Τίζοι ὄνομα; Καὶ ἀπεκρίϑη λέ- 

γῶν, Λεγέων ὄνομα μοι, ὅτι πολλοί ἐσμέν. Καὶ χδεκαλά αὐ- 

Ἵὸν πολλὰ, ἵνα μὴ αὐτοιὶ δστοφείλη ἐξωΊ"ς γωρας.. ἴω δὲ ἐκεῖ, 

“ποὺς ἴα ὑρη ἀγέλη χοίρων μεγάλη" βοσκομδρη. ΟἾ κρε- 

κολέσον αὐτὸν ποτες οἱ δαίμονες, λέγονϊες, πέμψον ἡμας 

ἐς ὧν χοίροις, ἵνα εἰς αὐτοιὶ εἰσέλϑωμϑυ. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐ-- 

Β Τῶς 4ὐϑέως ὁ ἱπζοις. Καὶ ἐξελϑοντα ἃ πνϑ
ὐματαΐζα ἀκάϑαρ- 

,͵Ἶ Ὁ ᾽ τΤλ ΄ὕ λ «{ εν } “ὦν 

τὰ εἰσηλϑϑον εἰς ζῦν Δϑίροις . χρη ὥρμησεν ἡ ἀγέλη χτ᾿ τῷ κρή-- 
᾿ς δ᾿ “ἷ ε Ν τοῦ Ζ : “» 

μνοΐ εἰς τίου) ϑαλοιοσαν ἤσαν ἢ ὡς διοάλιοι, 
Ὁ ἐπνίχονἶο ὧν τὴ 

ἰδ «τ΄λ γν] » ! Νδν 

᾿ϑαλάατη. (ὦ δὲ βόσκοντες (ὅν λϑίροις ἐφυϑον, ἢ ἀνήγειλαν., 

ἐἰς τίου) πολιν καὶ εἰς ὧν. ἄγροι; . Καὶ ἐξήλϑον ἰδών 1 ὅξ 1 
» λ λῳ ὧν λ “" Χ 

γεγονός καὶ ἔρλθνται χυθος ᾧ [ηἰριώ, καὶ ϑεωροῦυσι ῷ σδὰ
,- 

ε ὯΝ “ἃ 

. μονιζὸ υϑυον καϑήμλυον καὶ μλατισμένον, ῶ στυζδ
ρονοιρῖα, Τ' 

ὌΝ ς ον ᾽ Ι! ᾽ “ ς 

ἐορικότα Ω λεγεωνγα ἴω ἐφοζηνϑησον «ὁ δυηγσουϑ)ο αὐτοί
ς ο, 

ω-} “» 0 ; ΄ 

ἰδέντες, πῶς ἐβρμέϊο τῷ δοωμονιζομϑρῳ, ὃ τϑα τὴμ χοίρων, ὦ 
9] Ὡ ΥΝ» “ΜἭᾷῳ» τὰ « [ »ΛΊ.: 

ἤρξαήο οακουλεῖν αὐτ' ἁπέλόειν δὼ οθάων αὐτῶν ." 

. 9. Υ Ρ» ᾽ λ ἰδ .Ν ε Ἁ 
᾽ ἐμ(αλιος ἀμ εἰρο ἥλοιον. ὡνέκαλᾷ ἐδ 0 τὰ μονας 

“α ἢ μεέαύ δ. Ο δὲ ἰηίους ἐκ ἀζφηκεν αὐτὸν, δῆλα λέγ ἀυτὼ, 
ΝΕ Α λιφ! : αν Οἱ ὦ εἶς » Ν ε 

ΥΎπαγὲ εἰς ᾧ οἰκὸν σοὺ χοθος ζῦσ᾽ ἰοις,(ς ἀγαπεῖλον αὐϑϑις 0-- 
᾽ .» ἜΡΙΣ λνινι.ο «Ἁ »᾽ 

σω; σοι! ὁ Κύφμλος ἐποήησε, (Δ ἠλέησέ σε. Καὶ ἀπῆλϑε; Ὁ ἤρξαο 
“ ᾿ «ἰ-. » 537ΔΔὥῳὩᾳᾳν ςε “Ὁ Ι 

κηρύσσειν ὧψ τῇ Δεκαπόλά, ὅσαι ἐποίησεν
 αὐτὼ ὁ ἰηθιζ' ᾧ πω-- 

» : ᾿ ο Ἱ χὰ » “ν᾿ ! 

(7) ἐθαύμαζον . Καὶ διατερϑυσοινζος 5 ἴησοδ ἐν τῷ ἥλοϊω 

. Τερασηνῶν 

μ" 
δ] 

ΔΤ ἐρλεσανων καὶ 

Ν᾽ λ 
3. ξελϑύγως δὶ 
ἀυτ. ται δῆς Ι δ 

͵ Ε ᾿ 

ϑογῆων αὐ κα : 

͵ 

μεμα “᾿. ν 
ν ἡ 

'"ὙΚΕΊ. ἢ 

ΩΣ ἐδ δάλεκιδδας ΣΝ συ εν». 

ἱ ι 

(ὁ Περὶ ἡ ϑυγαΐξϑς τῷ ὀρ χισεευα γώχϑυ: ᾿ ' Περὶ Ὁ αἱ μοῤῥοθσης. 

ΚΑΤΑ͂ ΜΑΡΚ. 69 
Ἂς Ι. ᾿ δι τς προς ΤᾺ ΔΖ ᾧ ᾿ ΗΝ τὴν τιν ΞΕ Ὧν 

Ἔ (μα δὲ εἰς πέραν, διξωῆ γθη ὄχλος πολι ἐδ αὐτὸν, ᾧ ἰὥ πα- 
᾿ {. ᾿ ὌΝ “τα λν» ΝμΝ 2 ᾿ πε Σ 

ιβ Θφ τίω ϑαλόλοσαν. Καὶ ἰδοὺ ἔρχεται εἰς ἣμ Φρχσάναγώ- 
Ὁ. ὃ59 ώω| ».( ᾽ ' 

γῶν, ὀνόματι Ἶ ἀειρος, ἰδὼν αὐτὸν, πίπῆξι χῶρθςὶ (ὅν πόδας 

ἀὐᾷ ἡ φρεκάλᾳ οὐτὸν πολλά, λέγων, τι] ϑυγαχιδλόν μιδυ ̓ 
, ἰβ. .. κω. » λυ ὉΝ Σ λ “ ε Ε 

ἐαγάτως χά," “νά; ἐλϑῶν οἰχιϑὴς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως δτω" 
“.. “]' γ. εὐ πππ- ᾽ ,. Δὲ. 

δι ὯΝ ζῴσεται ᾿ Καὶ απ λοὲ μετ ἀυ" "κὸ ἠκολούϑη αὐτῶ ὁ- 
ὶ ") ΠΗ, πο πὰ ΓΙ 

χλος πολι (ὃ (ἰ(γέθλιξζον αὐτὸν. (Καὐγωωή ἧςς ὀυσὰ ἐν ῥύ- 
. ε ὅποι ΡΝ [ἢ κα Ὁ ΚΌΘμοΣ . “κ᾿ι.ε »“ Σς 

δῴ αὕματος ἐτὴ δώδεκα, ὦ πόλλα παϑοῦσει κ' ποὺ πολλῶν ἰὰ»- 
δὸ ᾿ .ΝΙ λ “2. ““᾿ [ ἐον ἢ ᾿ 

φρῶν͵ ὦ δα πανήσεεσοι τὰ πὸ ἐχυτηῆς πάντα, "ἡ μηδὲν ὠφελὴ 

ϑεῖσοι, Δλλὰ μᾶλλόν εἰς 7ὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα, ἀκούσουσω, τἷϑὰ τοῦ 
ἑμ( δ᾽ ἐλϑοῦσω ον τῷ ὄχλῳ ὁπιάϑεν, ἥψατ ἦν ἱμαΐίου ἀν .ἔ. 
λέγε ὅν, ὅπ κανῇ ἱμαΐϊέων ἀν᾽ ὥψωμαι, δεύϑήσομεαι. Καὶ 

δϑέως ἐξηρὰν ϑὴ ἡ πηγν τοδ΄ αἴμιατος αὐτῆς, νὴ ἔγνω τῷ σ(-- 
ας μαΐε,δτιΐαται ΣπθΊης μάεϊγος. Καὶ ἀὐϑέως ὁ ἴησοις οἸχιγνοιΐ 

ΝΑ 

οιἐμβαινεγτῇ. 

γ" 5.» 

εἴ κᾺ 

ἐν ἑαυ] πίω ἐξ αὐτῷ δεώαμιν ἐξῇ ϑοῦσαων, ἐ)ιςραφὴς ον τῷ 
ὄχλὼ, ἔλεγε, Τίς μου ἥκψατὸ ὃ ἱμαΐίων; Καὶ ἔλεγον αὐτῶ οἱ 

μά ϑηταὶ ἀυΐ᾽ Βλέπεις ὦ ὄχλον σιἰυθλίζονχα σε, ὦ λέγης, 

Ὡς μου ἥψατο : Καὶ τὐδκεβλέπετο ἰδεῖν πίε 7οῦτο ποιήσω σων. 

ἡ δὲ γανὴ φοζηϑεῖσω, ᾧ τρέμουσα, εἰδύγαι δ γέγονεν ἐπὶ αὐτῇ, 

ἤλϑε ὁ χυϑϑσέπεσεν αὐτῷ, ἃ εἶπεν αὐτῷ πᾶ σον τίωυ δλήϑήων. 
ὁ5 πεν αὐτὴ, Θύγα τ, ἡ πίςις (ου σέσωκε σφ" ὕπαγε εἰς εἰρή- 

γὴν, "ὁ ἴοϑι ὑγεῆς Συτὸ τῆς μάσιλθςσου. Ἐϊιάνῳ λαλοιώτος, 

ἔρχονται Σστὸ τοῦ Φρχισάυα γώ ου (λέγοντες, τι ἡ θυγάτηρ 

(ου ἐπέϑανε, τὲ ἔπι σκύλλεις ᾧ διδάσκαλον Ὁ ἢ [ηζυς 4.- 

ϑέως ἀκούσαις Ἵ λόγον λαλούμενον, λέγ] ῳ δρχισῶμαγὼ γυ, ᾿ 
Ι ζω] 

Μὴ φοζοδ, μόνον πίςευε" ὦ ἐρί ἀφηκενούδενα αὐτῶ σἄωμακο- 
λουϑῆσαι, εἰ μυὴ ΤΠέδον αἱ ἀκωζον, ᾧ ἱ :ὡάννίευ Φ ἀδελφὸν 

Ἰακωζου. Καὶ ἔρχεται εἰς Ὧ δἴκον Τῷ ξρχισωυα γώσρου καὶ 

ϑεωρᾷ ϑορυζον, κλαίοντας ῶ Σλαλοίζονταρ πολλατὴ εἰσελϑῶν 

λέγ αὐτοῖς, Τίϑορυξ (ῶε "ὸ κλαίετε :7ὺ παιδίον ἐκ ἀπέϑάνεν, 

»»λάκαθ 4,64. Καὶ κατεγέλων αὐδ' ὁ δὲ ἐκξζαλῶὼν ἅπαντας, 

“ϑδαλαμβὰνᾳ Ὧ πατέρα ὯΝ παιδίου ᾧ πίω μητέρα, ὁ «ὅν 

μεαι δ΄ καὶ εἰςπορδύεται ὅπου ἴω 15 παιδέον ἀνακείμδυ φῦ), 

καὶ κραϊήσας Ἧς χήρὸς τοῦ παιδίου, λέγ αὐτῆ, Ταρλιϑα κοὺ- 
' ὁ.11}. 
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μὴ ΠΙοὶ ὁ. δὨ ϑσπνόλων διωτανγῆς. . -ἰ
ξ᾿ Τιρξ) Τώδβου κῇ Ἡρέδου:, 

Πα ἢ ΡΕΥ ΑΓ Ἃ 

᾿. ΕῚ ὅς ον «Ὁ τ 423 τῇ ; 2 ὃ 2 ,Ψ , { 

ὐϑέως ἀινέςηἼ]ὸ κοροίοϊον, ἢ ὐδιεσάτα" ἰὼ γὸ ἐπῶν δὼ δέησι. 
κ 7] ἜΝ δας τσ δ δ, μα ι᾿- Ὁ ὙΠ ΣΡ 

Ὁ ἐξίςνοῦ Ὁκξα σά ῥμυεέγουλῆ οἰκαε δεεςείλα! ϑιαύτοις πολλά ! , 

μαδὴς γνῷ, Τὰν» ἡ εἶπο δοϑίεσα αὐτῇ Φαγεῖς. . ὅς, ὡς Καὶ 
ἐξῆλϑεν ὠκειϑεν,, γὁ ἤχϑεν εἰς τί πατολόδ, αὐ58: ὼ ἀκολους 

Ω ᾿ ᾿ ε Ἴ οὐ δρ  γρῖν ΜΞ ως Δ, ΕΝ ἶξι: "Ἂ-. .5 τι 

ϑουσὶν ἀυτπὸ οἱ μιαυϑνΐτοι ἀὐ τῷ Καὶ προμδμου σώβξα]οὺ ἤρζα- 
ΤᾺΝ ᾿ το ΩΣ Ὑγ 6, ον εν ΨΚΨΚ{ᾳΦ.ΕΙΣ 

Ἴοιον τὴ (να γὴ διδοίσκειν, Καὶ πολλοί, τυ καϑοντες. ἀξεσλήσ-- 

ο ἢ ΟΝ, Ἔ ΙΧ. ΨΦΦ ἜΗΝ δος ἡ 7  δυϑεῖ 

σοῦΐο;. λέγοντες, Ποϑεν ουτω ταῦπῶ 5 ὑἱς ἢ ΘΙ" ἰσὰ 

3 ς ) ᾿ Ξ ““ τ ΔΑ ἀυ ,“" 4 Σ » 

ἀυτῷ; ὅπ Ὁ δαώαμεις Ἰοιαυτα ὅια “χειρῶν αα ̓ Ἡ κοί) ς Ξ9'Χ' 

»" ἜΣ «ὦ. « ἐλ ; 2. Σ χ δὲ τ | ἰ, : ζ 

οὗτος ὅξην ὁ πεκτων. ὁδ)ὸς Μαρίας, ὠδέλῷος Ἄπὸ οὐ 
ΤῸ ᾿ γ , .- 2 » Πὴχ τ 

Ϊ ὡσὴ νὴ ἰούδα ὦ Σίμωνος : κ ὅχ εἰσὶν οἷ ἄδελζφαι ἀυᾳ ὡδε 

χὐοθςἡμαξ: Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ὡν ἀνῆὸ . ἔλεγε δὲ αύτοις ὁ 
δ] [ΩΣ " ,ὃῦϑ 2, 5) ιν ΕῚ λ ζρι τὸ « 

Τησοιξ, τι 5Κ ἔς! πσοοφήτης ἀτιμίός, εἰ μη ἂν τῇ πωελδιε αυ-- 
ρου ᾽ “᾿ : ᾿ Ν 9 “Ψ ν»ν | ἐ1᾽ λ». ᾿ Νὰ » 

ΚΟ ον “οἷς συ[βυ ἐσι, Ὁ ον τῇ οὐός αὐὉ. Καὶ σκ δι αὍὌὸ ἐ- 

ἘΠ 

γα 

“ὦν" Α “"Ἄ γι Ν,, ἡ. »γχςε [ ᾿ 

και οὔδεμίαν διώωμιν “ποιήσαι. οἱ μὴ ὄλίοῦρις ἀρρβρῶςοις ι- 

δὸς τας “χεῖρας, ἐϑερφίπευσε εκ ἐθαυῤαξε διὰ τίευ ἀπιοίαν αὐ-- 

τῶν. 1ὴ Φ Ληγγὲ ταλ κώμας κύκλῳ διδάσκων “Καὶ πσϑϑσκα, 

λώτωι (ὅν. φωυδεκο "ὦ ἤρξατο αὐτοις Σὐποςέλλενν δϑύο δύο, ὦ 

ἐδίδου αὐτοῖς ἐξοισίαν Τὴ πνϑυμάτων δὴ μ ἀκαϑάρτων. Καὶ 

χοοήηειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αὔφῳσιν ἐς ὁδὸν, εἰ μυὴ ῥάξ δὸν μὸ 

γον" μυὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς Ὁ ζωνίω χαλκὸν δὶ αἰ υδε- 

δεμδμουξ σανδδιλια; ὦ μὴ ἐξγϑύσηοϑε δύο. χιτῶνας. καὶ ἔλε- 

“νι αὐτοῖς, ὅπου ἐὰν εἰσέλνϑητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μέμετε ἕως ἂν 

ὀξίϑηντο ὠκᾶϑεν . Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὑμας, μηδὲ ἀκού- 

σωσὶν ὑμὴμ, ὠκπορϑυόμδροι ὠκειϑεν, ὠκψενάξατε Ὧ λϑιν ἿὯ 

εὑ σκαίτω “ἢ μ ποδῶν ὑμῦμ, εἰς μδβύομον αὐτοῖς." ἀμίω λέ- 

)γῶ ὑμῖν, ἀνοχότερον ἔσαν Σοδόμοις ἢ Γομόβῥοις ἐν ἡμέρᾳ 

κρίσεως, ἢ τῇ πὸλά ἐκείνη .ἡ Καὶ ἐξελιϑϑύντες ἐκήρυσσον ἵνα με- 

τανοήσωσι: τὰ δοωμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, ᾧ ἤλειζον ἐλαίῳ 

πολλοιὶ ἀῤῥωςοις,ἢ ἐδεῤούπευον. “Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεις 

Ηρᾳδης" (φανερὸν ΝῊ ἐξέθετο Τὸ ὄνομα ἀυ ἢ ἔλεβυ, τ 

ἑωΐωνης δ᾽ βαπηίζων᾽ ἐκ ΨΈμρ ὧν ἡγέρϑη, "ὦ δια ουτο ὠψεραοὺ
- 

σιν αἱ δωυάμεις ον αὐτῷ .Αλλοι ἔλεγον, ὅτι Ἠλίας ἄξηνιἄλλοι 

᾿ ἔλόχον, ὅτι χυοϑφήτης δξιν, εἷς εἰς ἢ «αϑοφητῶν, Ακού- 

ὌΘΩΝΟΣ ΡΣ ΝΣ δι τὰ ΣΑΣ Το ϑ ποτ κου ΠΣ ΤΡ ττεσευα ελ πτο πεσε τ τεσαούσε νει συν τος τα στο στ συ τανσαισοκτσ πες: 
εννν δον Ὁ εὐϑ εἰ, τς δι ΕΣ ᾿ - Α δ . ἐδ ᾿ Νὲ ς δι ἱἐτα μα 

-τ - ᾽ τὰ Ἶ τ: . Ε « ᾿ 

1 αἰκούσαντες, 
οἡ. ξ.5 . 

ἡ ΚΠ διϑὰ- 

χἢ ἀυν. β 
τἥακὶ.γζ 
3. γψώνγται. γι : 

χὰ σαι. « 

“ὦδε δύδχις 

Ἁ (ἡ 

κ ὕ ΙΕ Σ 
δὶ ἀχοίω ἰὺ «( 

ζ βαπδιςής. δ 

“α.γιόνεζϑς 

, γὸ 

β 

φιἀκούων. 

γιόπορῴ. ". 

ξ 

᾿ β νεθλίοις. Ρ̓ ᾿ 

γώ, ἡ 

τοιβαηῆζον- 
Ἠς. ἢ 

Δ βιὴ 

κιν 

νῶς ἤχουσε. ὦ 

τρδ ϑύϑέως. 

β 

ξα 
" 

τῷ 
- , 

εἰλλευτε ὑσα- 

: ἡ βϑκαίρως 
ἀγῶ. β 

τῷ ἃ υαξαύ.. 

᾿ Ἶ {πὸ σλόιον, 
ἐτεχθογ χατ΄᾿- 

ἐ 

εἰ ων αὶ, Ν 

προ ᾿ ᾿ 

ες 
ΠᾺΡ ἑν 

τς ᾿ 

΄σ΄ 4 

κας “Ἄ 

ΜΑΡΚ. "ἱ 
᾿ «λ ε ͵ ' Μ οὰ.». 1 : Ν 
σας ὃ ὁ Ἡρφῦδος εἰγτέν, ΟἿε᾽ ὃν ἐγω πεκεφαίλισο, Ἰωΐωννίαυ, Κ΄ λανὰ 
οὗτος δξιν'αὐτὸς ἡ Ὑ ϑη ἐκ γεκρῶν,ἀὐτὸς χὸ ὁ Ἡρῴδης, Σσιο- 
φείλας ἐκράτησε (Ὁ) ἰωδννίευ, ὦ ἔδησεν αὐδ' ἂν τὴ Φυλᾳὰμ 
δια Ηρῳ διαί δα, τίω γαράώκα Φιλίστου ΤΣ ἀδελφοῦ ἀν, . 

ὅτι αὐτίου ἐγάμησεν. ἔλεγε γὸ ὁ ϊ ὡδννηςἼῳ Η ρωδη, ὅπ κκ 
ἐξεοί σοι ἐχήν τίω γιυαῦκα ἡ ἀδελφοδ (υ. Η δὲ Ηρῳδιας 
ἐψέιχεν αὐτῷ (ἢ ἤϑελεν αὐτὸν ΣοτοχΊείναι, "ἡ ἐῶ ἠδυωϑατο. ὁ ὃ 
Ηρωδης ἐφοξεῖτο (Ὁ ἰωώωνίω, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα. δίκαιον 
γἡ ἅγιον, "ὴ (ξνετήρᾳ αὐδ', ὃ “ἀκούσας αὐτῷ, λολλα ἐποίη γἡ ἡ- 
δέως εἰυ ἤκουε. Καὶ ϑυομῆθης ἡμέρας βἰκαίρε, ὅτε Ηρώδευς 

Οἷς ἡνεσίοις αὐτού δεῖπνον ἐποί ζ!ς μεγιςῶσιν αὐτοῦ ᾧ Οῖς 
χιλιάρηϑὶς ἡ ζις “πρϑϑότοις ὦ Γ αλιλαίας., Ω εἰσελϑούσηςῆς 

ϑυγα δος αὐτῆς δ Ηρῳδιάδὸς, κὴ ὀρχησει μϑιύης (ἢ. δρεσώσης 
ΠῚ Ηρωσνῷ Ο;ς σωυανακειμδμοις, εἶπεν ὁ (ασιλειξ κορφι- 

σίῳ, Αἴτησον με ὃ ἐὰν ϑέλης, "ἡ δώσω (ο΄ «ἢ ὥμοσεν αὐτῇ, δῖε 
ὃ ἐὼν με αὐτήσης, δώσω σρὶ ἕως ἡ μισοιφΊης βασιλείας μου. Η 

δὲ οἰ ξελϑόῦσα εἶπε τὴ μητοὶ αὐτῆς, Τί αἰτήίζομαι: Η ἢ ἐπε, 
Τίοὺ κεφαλίε ἑωάννῳ 5 (απῆιςοί Καὶ ἀσελϑοῦσω, δὐϑέως 

» ἣ Ἂ Ξ .Ι: ἜΝ οφ»ς 1 ς 
μ᾽ ασουδῶος χσθος ὯΝ (δι ἐδ 27} τὸ λέφρυσὰ, Θέλω ζω 

ΝἮΟΝΝ ,) ι γνύν λ ᾿ Ι ' 

μοι δῶς οἷ αὐτῆς οι πίνακε τίω κεφαλίω Ἰωάννου τοῦ 

βαπηιςοί : Καὶ περάλυπος ὸ μᾶδυος ὁ βασιλειζ", διαὶ (σ᾽ ὅρ 

κοις χἡ ζιυβ σὰυανανκειυδρ ους ἐκ ἠϑέλυσεν αὐτί ἀϑετῆσαι “ἃ 
δὐϑέως᾽ Σστοςείλας ὁ βασιλειᾷ απεκουλάτωροι, ἐπέταξεν ανεὶ 
χα! Υ κεφαλίω ὠλν .«ὁ5 ἀπελϑῶν ἀπεκεφάλισεν αὐ-- 

τὴν ὧν τὴ φυλακῇ, ᾧ ἥνεξοε τίω κεφαλίω ἀδι οἰ χιφπίναθ, 
"ἡ ἔδωκεν αὐτίω Τῷ κορφισίῳ., ᾧ τὸ κοροίσιον ἔδωκεν αὐτίον 

τὴ μυιτοὶ αὐτῆς . Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαϑηται ἀυφ ἦλϑον, ᾷ 

σίβυαἴλονται οἱ δυστόςολοι χσδθς (ὦ ἰηξυῶ, καὶ ἀπήηειλαν αὐ.-- 

Ἴῳ παν νὴ ὅσω ἐποίησοιν χα! ὅσοι ἐδίδαξαν. ὦ εἶπεν αὐτοῖς, 
α, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ καιτὶ ἰδίαν ἐς ἔρημον τόπον, "ἢ ἀγατουεαϑε 
ὀλίγον. Ἡ σῶν 7} οἱ ἐρλόμϑυοι κα οἱ ὑπασόήϊες πολλοὶ, καὶ οὐδὲ 

φαγεῖν "ἠυκαίροιων ." κὶ ἀπῆλϑον εἰς ἔρημον τὸ πον Ἴᾧ πλοίῳ 

κατ ἰδίαν."ἡ εἰδὸν αὐτοις ὑπασοντας οἱ ὄχλοι, ὦ ἐπέγνωσαν 
; ΓΕΠΕ 

ν᾿ 

Λϑυιπ. 

Ματθ.ισι.Β 

λπκ.θ.Β 
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Μαῖῆθ.ι..Ὑ 

ἴω.ς.Β 

Μαῖθ. Ὁ 

ΝΕ ἀκα ὐμε πὶ ΣΝ "ὩΣ 
ΣΝΝΝΣΝΝΝ 

ὴ 

Ν ᾿ 

ιςξξ πεὸὶφ' γτέντε Ὥρτων νὲξ τ ο δύο ἰηϑύων
. ιζ' Πεεὶ τῷ ν θυλαοση «ξιπάνυ. 

ἙΎΑΤΤ. 

δ δὲν, πολλοὶ οὀ πεζῇ ὅσο ὁ πασῶν ΤῊ!
 πόλεων Φίμεμὶ 

ὑκᾷ, ( πυρϑηλϑὺν 6 αὐποις, Ὁ ὺ σωυηλϑον" τϑὸς αὐῶν Ἶ Καὶ. 

ὀξελϑων εἰδὲὰν ὁ 9 ἴησοις πολι ὀχλον, 1 ὁ ἐασλαιχνίαη ἐφ
 αὖ-- ὶ 

»] 

τοῖς, ὅϊε ἢ ἡσαῖν ὡς ποϑβαῖα μὴ ἐ ἔϑντα ποιμᾶμα.. ἜΣ ' ἤρξατο 

διδοαίόκριν αὐταῖς ὁ πολλά. ̓ Καιήδν ὥρας πολλῆς γβνομδρες, 

τ πϑοσελϑούϊες αὐτῶ. Ὁ ὦ μαϑνται αὐ τϑ. »λέρρεσιν
, Οπ ἐρημὸς 

ὅξιν δΊοπος, ΚΟᾺ [ἡ δὴ ὥροι πολλή,
 Ὑπολυσον αὐτοιξ, ἵνα; ἀπέλ- 

ἵϑόντες εἰς ἔδυ. ̓ κύκλῳ ἀγόοις ΚΘΗ ἱκώμα
ς, ἀν» εϑἰσωσιν᾽ ̓ ἑαυ-- 

τοῖς ἄρτοις" ᾧ » φάγωσιν κε ἔχουσιν.
 Ο δὲ ̓κποκριϑεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς, δῦτε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγί. Καὶ λέγϑισιν α
ὐτῷ, Απελ- 

ϑύντες ε ἀρορϑίσω μὴ διακοσίων δίωα λων ἀρτοις
, καὶ δὼ 

αὐτοῖς, φαγεῖν Ο δὲ λέγα αὐτοῖς, Γ
Ὸ (οις ἁ εὐϑῳ ἔχετε! ᾿ ὉΠ: 

ισι, Πέντε; ὦ δυοὶ ὑας. Καὶ ἐ- 
γέϊε κὶ ἴδετε. Καὶ γνόντες, λόγ» 

ἐγθ "ἢ 

“πέταξεν αὐτοῖς ἀναικλίναι πον τος δύ Ε τη σα συμπόσια, 

Ζ Τῷ χλωρῷ ἁϑῤίῳ. καὶ ἀνέπεσον πορϑῖσιαὶ 
“ῳροισιαὶ ἀνα, ἱκα- 

πὸν καὶ ἀγὰ πεντήκοντα. Καὶ ἡ λοιξωὼν (ὁ ὧν πέντε ἄρτοις καὶ ζω 

δὺο ἰχθύας, ἀναξλέψας εἰ εἰς ᾧ οὐρανὸν, φὐλόγησε . καὶ κατέ- 

κλῶῦσε ὧν ἄρτοις ; Χο ̓ ἐδιδουζοις μαϑητὰς α
 αὐτῷ ἵνω χῷοα- 

ϑῶσιν αὐτοῖς' καὶ ἐἧσ δύο ἰχθύας ἐμέξασε πε
ῖσι. Καὶ ἐφαλον 

ποιντές, Ὀ ὑχορτοίοϑυσειν. καὶ ἤραν κλασμάτων δ
ώδυκα: κοφίς 

"δι πληράς, κοι δ δ ἰχθύων « ἤ καὶ ἤσουν οἱ Φαλόντες ΝΣ 

ἀνρτοῖρ. ̓ ὡσεὶ ̓πεντακιοῴλιοι ἀνδρέ. Καὶ ὥϑεω
ς ἰῤνάϊκασε δι; 

ταῦ αὐτῷ δ ἐμ ίαυαι εἰ εἰς ἢ πλοιον, μὰ ᾿ πεϑαγήν εἰς ηὃ
 “πέ- 

ων “δὸς Βηθσαϊδαν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ 
ὃν ὄχλον. Ω λτο- 

ταξαμϑνθΘ’ αὐτοῖς, ἀπηλϑεν εἰς “ὃ ὀρος πϑϑσεύξα
άς «ἷ Καὶ 

ὀψίας ϑβνομδρης, μω Ῥ “πλοῖον ὃ’ μέσο Τῆ
ς ϑαλάσνηρ, (ὃ αὐ- 

"ὃς μθνος ὄχι ᾧ γὴ γ"6.10 δ εἰδὲν αὐτοῖς ; βασανι
ζο 'οις Ψ τῷ ς- 

λαυνφν ἰώ ὖ γὸ ὁ ἄνεμος Ἵνα» αὐτοῖς. ) ν αἰϑὶ τῆϊυρτίω 

Φυλανην ̓ : γυκτὸς. ἐρχῷ). “σϑὸς αὐτοῖς, δ απατὼν δὶ ἦ 9α 

Ἡ λάασης, "ἡ ἤϑελέ πευρελϑεῖν αὐτοι(. Οἱ ἢ ἰδόντες αὐὴὸν φ
ξαπα- 

σιωΐᾳ ὅ}ι ιϑαλάοτης, ἔδοξαν Φώωταισμα, 
(! ἀῇ, Και ἀνέκῷ α»- 

ἰφ' 

λ 

λ 
Ἷ 

ξε 

ξαν' παντες » αὐὴὸν εἰ δὸν,κὸ ἐπαροίχθηρῦ. ὦ. ϑεως ;
 ϑάλησε 

μεταυῃ,} ἡ λέγ αὐτοῖς, Β Θαρσεῖτε; ἐγὼ εἰμά, μὴ ἡ φ
οξξώε. Καὶ 

᾿ἀγέξη ἐδ τὰ αὐτοῖς ἧς Ῥ "“πλοιον" Ὁ ὀω
πασεν ὁ ἀψεμὸς. φλν 

ΠΤ ΡΣ τονοτο τὸ ἀχδενε σα" ".- 

η.0. 

16 αυτό, β΄ 

ἀὐϑἠε β 

ὁ 8ιξαυτοῖςῖ 

φάγωσιν. ὁ δὲ 

χο. φαγεν ἐγω 

Ἡμαΐικῶς ἐν 
ὥισιν αὐαγγῶ- 

““ Ἵ 

σκί), ἐν ἀσιδὲ 

δσοφανγηχῷς, 

ἈΖΥ, 

ν  Ν ἢ 
τγλαυτοῖς .γ5 ἡ 

ΜΗΡΕΡΗΘΝΡΕΥΣ 

4.7 σ1.ε: θ 

Ἀ ἡ δρόρες οδ΄ 

απο. 8 

, 

μαπλατεαξ.β 

Ν 

πιάψαντν. β. 

Ἐπὰ ἤθω- 

[ΔΩ 

πκα! ἐρωτῶ 

47. β.η 

τικριγαςς. β 

οα. 

φ 

“', τμτ ἔφῃιν ἀνίηῆοις, ὀόίοντας ὃ ἀρ τς, ἐμέμυψαν 

ΜΠ Περὶ δ πο ρα θάσιως τῆς οὐντυλῆς τῷ Θὲοῦ-. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ.’. ἐν ἔα 

ἐκ ποριασοό ον ἑαωτοῖς ὀξίςξωντο, καὶ ̓[ἐϑαυμαιζον.ἐ αὶ γὸ σέϊυη- 

καὶ δι Ὅς ἃ αὐτοῖς οὐ ὼ “δὴ καρδία αὐτῶν πεπωρφομδύη. 
Καὶ διαηίρασειτες ἤλϑον οὐχὶ τω γω" ΓΘησαρέτ', καὶ 

, «πξϑσωρμεϑίοῦ. "αι  ὀξελϑονῶν αὐήώνοκ ΤῈ πλοῖς, ἄϑεως 

φιγνόντες αὐτον᾿ , ἰθαδραίλόντες δλίμυ Κ αἰδάχώρον ἐ ἐκεί. 
γῳω οἾρξαντο δι ζις κραράτοις ζις κώκως ἔχοντας φδεφέ 

ρῴ, ὅπου ἤκουον ὅπ κε! γι ᾧ ὃ ὅπου ἂν εἰσεποράμέτο ὁ εἰς κώμας, 

Ν᾽) ᾿ πολάς, ἢ ἀγοϑις, οὗ τας" ἄγρας ἐπιϑοιυ Οις αἰσϑενοιέοτεις, ᾷ 
ϑβεκαιλθαυ αὐ: ναι, κἂν ᾧ κρασυε δου ὅ ὅ ἱματῖς οὐϑφ ὦ ἀψωΐ) 

(Ὁ ὅσοι ἂν ἥσῆοντο ἀ ἐμὰς δ΄ ἐσωζονῦ. Καὶ σία») τσϑθς 
αὐτὸν Φαξάσοι ̓ κου ζενες ἢ! “ γραμματέων ὀλϑοντες Στὸ 

Ἱεροσολύμων καὶ ἰδόντες ἵωνας τὴμ μα ϑητῶν ἀμ. κοιναῖς γέρ 

70. οἱ γορ Ἐς 

ΘΟ ἀσεώ!οι καὶ παντες οἱ ἱ ἰουσδω οι, ἐὰν μη πυγλῆ " νίψωντοοι ταῦ χε 

ρας, “Ἀ ἐώϑίοισι »χραποιυτεῖ Τ᾿ κροαδοσιν Μμ πρεσβυτέραν 

καὶ Στὸ ἀγορας,, ἐὰν μή , βαπῆΐσωνται, ὦ ὑκ ἐσϑίοισι καὶ ἀλλα 
πολλα ἄδιν ὁ ἅ φϑρέλαξ ον κρατεῖν, βαηδισμοις ποτηρά. ων ᾧ ἕε- 
σῶν καὶ ᾿χαλκίων ῷ κλινῶν. ̓ ἐπεῖτα ἐπερφτώσιν αὐὴὸν οἱ φα- 
ΘΑσοιι σι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διαπὶ ο, ; μαϑηταί σοῦ» θυ πέρ απεο- 

τοῦσι (ἢ ́ Ὑ ρα δὸσιν ὃ ́' πρεσβυτέρων, Ὅλα ̓ἀνίπῆοις ερσὶν ἐξϑι 

οὐσι οΥ ἀνρτον ΟΣ 5  ποκριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς, τι καλῶς ζυθοέ 

Φητευσεν Ἡσαΐας θὰ ὑμὴι Τὴμ χὑποκριτῶ ὡς γέρραπῆαι,, 

“Οὗτος ὁ λᾳὸς Ὅς χείλεσι με πμα,ἡ 1 δὲ καρδὶ αὐτὴν πὸ πόῤῥω 

ἀπέχ απ’ ̓ἐμοό. ματίω 2  σέξονται με, διδδσκοντες διδδεσκα.-: 

λίας, ὠντάλματα ἀνϑρωώπων. Αφντες γαρ πίω ἐνπολίω Τῷ 

Θεοῦ νχραεῖτε Τ ̓ῷραδεσιν τ ἀνγθρθόπν, βαηϊισμοις ξερὼν 

Καὶ ποτηθάων' κὴ ἀλλα παρόμοια ζιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. Καὶ 

ἐλευ αὐτοῖς, Καλῶς ἀϑέτειτε Ὁ ̓ὠντολίαυ; ἡ Θεοό ἵ' τὰ Υ. πα- 

ἐρδοσιν! ὑμὴν πιρήσητε. Μωσης γα εἶπε, “Τίμα τὴν πατεροὶ 

σου χα Υ̓ μητέρι σου" καὶ, Ὁ ἱακολογῶν πατέρ! ἢ μητέρα, 

ϑανατί τελδυτάτω ὑμεῖς ὃ λέγετε, ὰν ἐπι ἀγϑρθοπος τῷ σπα-- 

ΤΩ ἡ ἢ μεντεὶ, κορββαν ὁ ὅξι, δῶρον) ὃ Ο ἐὰν (ξ ἐμοί
, ὠφελη- 

«2.λ. Ὁ 

ϑης. "Ὁ ὑκέτι ἀφίντες αὐ’  δὶνθρριῆσαι τῷ τῶ πατθὰ εἰμ ἢ τῇ με 

λον ; αὐτού, ἀκυροιοτες, δ λόγον 15 Ὑ Θεό Τῇ  ἰραδεσψῳμ υμ ἢ 

- 

ΟΣ 

δ Ὡ 

Μαΐθ,,....Δ 

ζ ἡ Ματθ.ιε, ἃ 

1σαίν κθ. Δ 

ἘΣοΟ].κ Τὶ 

ὅδξυτ.ε. 8 

ἐφεσ.ς. 

Ἐξούλικα. Ὁ 

λδυντ.χ ΚΒ 

σπαρσιι κα ΚΤ 



λχοκτι τς ἮΣ Ὁ ΝΞ ΙΕ ΕΣ, Σ τε τ ΑΤτ ἌΤΑΝ αΝς ἘΠΓ ΣΎ ΤῊΣ ΤΥ 

οἰ δὲ Το ΚΣ ΚΘ κε ον ὥς ὁ τω ἡπμδς δ ων ἀμ μι ΝΟ ΉΤΑΝ ΟΗΣ 

"ποττπετπττσσες να 

᾿ὰς ζ Ε΄ πιὸ σιμφωνῶν, κ᾿ - Βρλ τῷ ἜΝ 

᾿ :.23 ᾿ΕΎὝΎΑΤΕΤ. 

ὡ" . ΜαῖθχνΒ᾽ς παρεδώκατα πορδμωμαθιῶῶκι πολλὰ ποιξτε. Καὶ πέϑσκα. 

λεσομδυ(.: χαύτα ὁ οχλον, ἔλθω Ἢ αὐτοῖς, Ακούετε μοὶ 

ΕΣ ὑπαύτες ΚΑΙ ̓(νήρε οὐδὲν ὅξιν ἔξωϑιν ἃ τε ἀνϑρώπου εἰασορδυὸ 

ϑυὸ εἰ εἰς αὐτὸν, ὃ ϑωμάται αὐὸν κοινῶσαι ἀλλά τὰ ὶ ὠκπορόυό- 

δια ὠ ὠλ᾽ αἰ; »ἐκείνα ΤΣ (ΟΣ χοινοιίῦτα δὲν ἀνϑόφρπτν. Εἰπις ἔ ἐ- 

».) ὥτα ἀκούειν, ἀκουέτω: Καὶ ὅτε εἰσηλιϑεν, εἰς οἰκὸν δῦδ ΤᾺ ὃ--
 

αἱ ἀξ αἶὶ. ᾧ αὔραξολῆς: Ὁ χλου, ἐπηρᾳτὼν αὐτὸν οἱ ἡμαϑται 

Ὄ , λέγ αὐτοῖς. Οὕτω καὶ ὑμεῖς ̓ἀσὰυέρίς ἐςε; ᾿οὐνοειτο ὅτιπαν 

ΓῺ ὁ ἔξωϑεν ἀἰαυορόυο μῆυον εἰ εἰς τὸν ᾿ἄνϑεθοτεν᾽. "οὐ ᾿ ϑύναται. αὐτὸν 

᾿ κοινῶσαι" ὅτι ἕως ἰασοράύεται. ἀμ εἰς πίω καρδίαν, Σλ εἰς
 ̓  

κοιλίαν, κϑὶ εἰς ὃν ἀφεδρῶνα διιποράψεται,, ̓καϑαδάζον παῦ-- 

ρα βεφματε) ἔλεγε Ὁ ὅπ} ὧκ ἀνϑρώπου. ὠκπορόνομε- 

γον ἐκαῖχο κοιϑοι. τον. ἄυνϑέθοπον. ἔστωϑεν ΝΥ ὡκ τῆς καρδίας τ
 

ἀγϑρώπων σι ἡἰδια λυγισμυοὶ οἱ Κουκοι ὶ ὀκποράνονται, μοι χέίαι, πο ̓  

νέαι, Φόνοι, κλοπαὶ, πλεονεξίαι, πονιοία!, δόλος, ᾿ἀσέλγηα,, 

ὀφϑαλμος πονηρὸς , ᾿βλασφημλα;, ὑπερηφανία, α »ἀφρο- 

᾿ σίζωη. “παλτο ταῦτα ( πονηροὶ ἔσωϑεν οι πορόυέται, ε εὐ τὸ 

ν᾽" αὐνϑέϑοπον: “Καὶ. ὑκείϑεν᾽ αγαφὰρ , ὠπΉλϑεν ε ἐς ὍΝ μεϑὺ- 

ἐκ Τύρον και} Ι Σιδῶνος" ΕἾ ὸ εἰσελιϑεὸν εἰς πίω οἰκέαν, οὐδένα, 

ἤϑελε γγῶναι "ἢ χαὶ ἐκ ̓δωνήϑν ̓λαϑεῖν. ᾿ ᾿Ακούσασαι γα 

γνή ̓ Ὡϑ ἃ ἘΩ͂Ν οἧς εἶχε τὸ ὁ ϑυγώτεμον αὐτῆς πνέμα ἀκᾶϑαρ 

ἮΝ, Ἣν. ἐλθοῦσα: ἀϑθθθεσεῦν “σϑὸς ζι πόδας ἀὐς 5 (ὦ: ὃ ἡ γαρὴ 

τς Ὧι ἑλλίωὴς, ̓Συροφφοίψιασει ᾿ τῷ βυεὴ κοὶ ἦρτα αὐτὸν ἵνα, τ 

' φαμμλθνιον ὀκβάλλῃ ὡκ τῆς ̓ϑυγαδος αὐτις. Ὁ δὲ Ἰησους εἰ. εἰ 

ὅ.. ὁ ᾿ ; πενγαύτῃ, Αφες «πϑῶτον χορταοϑέεσαι ζοὶ τίν Ἔκνα. οὐ ̓ ἃ καλὸν 

Ὁ ᾿ς δ λαθδν τὸν ἄρτον Ἦμ- τεχνῶν} . ρα βαλεῖν Ὅς κυναφίοις: 

.: 

Μα]}. Ὁ 

ποκάτω. τὴς "πραπέξις ἐ ἐωϑι δι ἘΧΕῚ Μιλε ων 3! παιδίων. Κα Καὶ 

᾿ ὅπεν ἔΘυῊ; Διά ζυτον Ὅνλ λόλον ὕπαγε. ὀξεληλυϑεῦ 
δαιμθ- ΓᾺ 

»ὺ γ8 Ἷ ζ. ον. Καὶ ἀπελϑοῦσει εἰς τὸν, σίκοον αὐτὴς, εὺ- 

ὀξεληλυϑὸς νὸ τίω ἐδλημδμίω ἐ- με τ ὁ δωμόοον ᾿ Μ51 ϑυγατέῤρε β 

, πὶ “ηξ, κλίνης! 'Καὶπ' πάλιν 

"Σιδῶνος, ἦχϑε ἄφο: ἡ τίω ϑαλαόσαιν; της Γαλίλα ας ἀνα μέ- 

σοῦ ΤΩ ῥθίων ̓λιμαπολεώρ. Καὶ φρασά εἰπῇ ἐν “: 

᾿ Μαΐϑι..". 

Α Η5 Ἂ ἀπεκρίϑη, δ λέγ ὐπὸ Να κύρμε" Ὦ ΝΣ ᾳ κυνείφκα, ὑ- 

ελϑῶν ἀκ, Τἠ ὁ ὁρέων "Τύρου ὁ 

φιπάλιγι βη 

1 

᾿ν ε- 

ϑπωγοῦπιν 

᾿ ιὀκξάν, δ᾽ 

Ξ ἀργία, 4 

σι.9 

“ βλασφα- ' 

4:61" σ 

τ 
8᾽ορκᾶ. ἢ 

δ ΠῚ βὐϑὺς ἀ- 

χουσα(ᾷ.ἡ 

Ο Ι͂Ἕ.0ὲ Συροφοπί- 

ς κιαα. Ὑ". Συ» 

[2 φοίγιασα. δ, 

“1.ε.ς.ζιθ.β 

κ΄’ 

κ᾿ παι Τύρε,ἶλϑε 
τε διὰ Σδάνος. 

β.», ι 
͵ 

Ἀρὶ β 

[ 

ὅλα δὲ Ὧ Ι 

ΓΙῸΣ ᾶ 

δ μηδὲν. δ 

͵ : 
ΠΖΌΛΙΥ σὺ λ- 

»4 .β. 

τἀ μέραι.παν-- 
᾿Π ππλίω ἢ γ. 
, δος. « 

᾿ φδμισιγ,ο]. 
εἐζλ.β 

1 ᾿ 

ὠΐ. «κι 

: " ἡμν: 

ες. 

ας Περὶ Ἢ ἐπα Ἰορτῶν: κβ: Περὶ Γ ζω Ἂν φάρισαων. 

ὶ ΟΠ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. ᾿ τς 

“ΠῚ ̓Χα. ᾿ινϑῥαλαιλδισιν. αὐτὸν ὕα ὄχιϑῇ ΕἸ Τλε ΧΈρφα. 

“ἀκ »λαιξόμδυος: «αὐτου δ σθ τα ὦ ἰὄχλθυ κατ ἰδίαν, “αι ν 

Χ' ᾿λοὺς αὐτοί εἰς ἴα ὦ, τοι άμν ξ΄, καὶ ϑύσαρ ὕψψατο τῆς 
δ γῶν ἃν». 

ΤᾺ Ὁ αγαξλέψας εἰ εἰς τὸν οὐρῶνον, ̓ἐσέναξε; κ᾽ Ὁ λέγ 

ϑα, δόξηι ( διαγοχθυτί. Καὶ δϑυέως ἮΣ τι μμ 
“οὐρίῳ. δ ἀδιὴ κ καὶ ᾿ ἐλύϑη ὁ δεσμιορ: τῆς [λίψοτης ἀύφς " ἐλαὶ 

"3 λει ἼΡ Φ ἹΠΕΉΣ αὐτοῖς ἵνα ἡ τι Επωσὶν ὗσον νδὶ 

εν ΧΑ" ο"ὸ ὁσὼ κωφ ποῖ. ἀκούειν ΧΤῊ ἀλδίλοις ΚΕ αἱ" 
ἽΞ : "Εν ἐκκίναις τοϊοὴ ἡμέραις 'παμποόλλου᾽ ὄχλου ὄντος, ὦ μὴ ἐ- 

᾿ ἉϑΥ Τῶν τ ̓ Φαγωσῖ; χοδοσκωλεσδμδρος ὁ Τησοίρ ἴη βία ϑητας 
αὐτο, λέγ αὐπίξ, Σηλαιχνίζομαι ὀλη τὸ ΤΟ" ὀχρον, ὅδ δὴ δὴ 
᾿ἡμέρας᾽ 4ρέις Δφσμένοισί πὰ Θὲ ἐκ ἐχοιστη φάγωνν Ὁ 
ἐὰν ἀπολύσω αὐ γήσής εἰς ̓ δίκον᾽ αὐ ᾿ ὠκλυϑήσονζοι ᾽ν 

τῇ ὁδῷ. Τινές ὅδαὺξ ὑκρόϑεν ̓ ἥἵκασι : Καὶ αἰπεκρίϑηοῦ αἀνπῷ 
᾿ μαϑηται [Ὰ ; πὸ εν Οὐτοις διιυήσεται ἴω ὦδε. ἀθρβτασαις, 

ἄρτων ἐφ᾽ ἐρημίας! Καὶ ἐπηρφῦτα αὐτοιβ, Πόσοις ἔχοτε ἀρ τοι 

ΟἹ 5 Ἧς εἶπον, Ἐπῆά.. Καὶ παρήτίειλε τῷ “πὸ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν δ: τῇ ἐν} 
γῆς" ἡ λαθων Οοιῃλ ΙΝ ἄρτοι,᾿ θχαθατήσα ἐ ἐκλασερ ἐἰ ἐδν- 

δου ζοις μαϑηταῖς αὐτοῦ δὰ «ὐραϑῶσι. “κα Ι πουρέϑηκαιν τῷ ὁ-- 

χλφ. Και εἶχον ἰχθύδια ὁ Ολ γα, ἐλογίσαρ, εἶπε ̓αδραϑεῖαι 

Καὶ αὐτά. ἐφαλον: 3 (ὁ Ὧϑ το ϑίεσαν" Ἂ ραν «Ἑμοεύματα 

ὉΠ ὑηῆα στυξίδας 6 σα δὲ οἱ ἡρνν: ὡς ̓ΤαΣ | 

Ἢ Μαῖδιιε. ἃ 

ΤῸΝ ἘΌΝ ΗΠ "δι , Ἐὶ ἘΠῚ ἘΠῚ δὴ Ἐξ τὶ ἊΣ ῬΈΞ. ΏΩ 
Μαῆθ. ις.Α 

γο. ἀπητίαν ἄὐῳν. ᾿ μὰ 

ἂς Τὼ ᾧ πνέμα 

ὁ λιδηπτο: δ ἀμίωλίγωῦ ὑμῶν, εἰ [ δὸ ἠσετων Τῇ ἢ βυέᾳ ταὐτῇ ση. 

μεῖον. ̓Καὶ ἀφεῖς αὗποις "ἐμας: ἐλιν ἧς , ὸ ριδιοὶ, πῆ ἄϑιν 

εἰς πέραν. Ὁ ἐπελοίϑοντο᾽ λαβεῖν 

«ς ἰὴ εἰ νμὶὉ) ὁ ἑαυτῶν ον πῷ ἡλοιὼ: Κ' 
7»ν, Θεῶπ, ζλόπενε Ἰῆρζυμν φαξεάψων, κα δ. ἀϊ- 

Μαῖϑις. Α 

Ἔ ΑΝ ἥ ᾿ Γ ΓΤ Τὶ τ' Ὁ ἘΞΣ τ τε ακιν ἢ ΕἸ ἔ 

Ϊ ᾿ : ᾿ 



ΟἕωςΒ 

Ματθ.ις 8 

λυκ.θῖ 

ἫΣ 

26, : ἜΑ ΤΙ . 

' ἐϑεν ὅῃ Ἰρῤτοις ἘΚ. ἰονὴ 

“ἰώ ζκτίω καρδϊᾶν ὑμδιρὺς φϑαλμοι ἔχοντες οὐ ἰβλίέοτε, 

ἜΡΟΝ ΡΝ Ἴδης Ὁ μὰ ἜΝΝ ΘΕ ἐς ΠΔΝ ΣΝ ἰδ δὴ ΛΉΝΝ ἜΛΕΟΣ ΘΥΡ τρδὶ λνΑ. ΣδοΣτ τος Ὑ τε τας ΠΤ ΤΣ ἘΣ ΌΗΣ 

- 

οκν πρφς τφλνδι" ταῦ Ῥερὶ τὰ ὧὸ κυρ ἐωφιδήσιω. 

Ἄ; τ 
Ῥ κ 

μη Ἡρλδω. Καὶ ἡλερυμίρνη, ἃ ̓ϑὸς υὐλη λοις χέροντες, Οἷο, 

Ῥρ διά). Καὶ Ὑπὸ Ὃ ἴηθις λέγά αὐτοῖς, Τί ̓δαλομζε 

ὑκξθαμ, πῶ νοξιτειεδὲ σϑυίήγεεη ̓ μεπορφυμυε- 

ὁ εἰς 

Ἵ ὑχίακοῦεῖεν δὰ οὐ! μνημονδγενε, δὴν ἐὸν πέντε 

ὥρτοις ἐρδθκε εἰς: οὖν. πεζωκιρῤλίοι, “ποίοις κοφήνοις 7 πλὴρᾷς 

ἕλω Ἰαλιωσμοείπιον ἡ θϑτε: οΑὐρριδν ἰστῷ, Δώδεκα. τε αὶ ὧν ὑηῖα 

᾿εἰρ ρα τ »οὐ μηρλίαι πέσον ουε δωνηληοσίμᾶπε
ια; κλασμα 

ὧν ἥξατε; Οἱ δὲ εἶπον, ἐσῆά.. Καὶ ἐλεϑύ αὐτοῖς Πως ὁ σὰς 

ΓΡ Κἀλέρχετα. εἰς Βηθσπεδαι ζ Φέροισιν ἀυτὼ τυφλθν 

᾿ββαλφσῖεν αὐπὸν ἵνὰ, ἀμ: Ὁ ἅψηται. Και ϑθνλαξιμμΘ᾽ Ὁ 

αδιρός, ἥδ ξβυφλοώ, ὀξήγαβυ αὐτὸν νἔξω ὧκ κώμας. Ἢ ὺ τβύσας 

ΚΟ μύβετα αὐτῷ, ὐπιϑεὶς ταὶ χέρας υπὸ ἐ ἡ ,ἐπηρο αὐτὸν 

“ὅτι ἐπθαύ Καὶ ἡἀναξλέψαρ! εγε, Βλέπω οδυἀνϑρώποις ὅπ
 

Ῥὰ ὁρώ᾽ αὐἰξαπωτοιζταρ. Εἶτα πρέλιν ἐπέϑενκε ταὶ χεῖ- 

ἈΠ ὀφϑαλμοι εὐ ὦ ἐποίησεν. αὐδὰν ἀναβλέψαι, 

δ «αὶ υποχανεαίϑε νὰ, ὃ ἐνέδλεψε τιλαυγώς ἅπαντα.  ἀπέ-. 

φῇλεν αὐτῷ, εἰς δ σίκον ἀϊδ᾽ γλέγων, Μηδὲ εἰς ἀκωμίω εἰσέλ- 

υϑης, μαιδὲ ἀπιοτον Ἢ ω κώμη, 'Και  ἀξηλϑὲν ὁ ὁ ἰηΐοις καὶ Ὄ Θ ,᾿ 

μά ϑηταὶ εἰ Ὁ εἰς παι κώμας Καισουρείας τὴς Φιλίου" καὶ ̓  

ὧν τῇ ἡ ὁδωὲ ἐπηρῷτα ζι μαϑηϊαβ, αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τα 

με λέῤρυσιν: οἵ ἀγϑρώποι τῇ, Οἱ: 9 ) ἀπεκρίϑηος, ἰωωνίω ἡ τ βα- 

Πνιρην, καὶ ὁ ἄλλοι Ἡλίαν, ἄλλοι 5 ἔνα ἢ! πυδοφητῶν. ᾧαυύυὸς" 

'λέή αὐτοῖς Ὑμεῖς δ ένα με λέγετε ἐῤ, μΑποκριϑὰς ὃ Ρ 0 ὁ Ρέζος, 

λέγ ἀυπὼ, Συ ἸδιΧοχρο' (Καὶ ἐπέϊεμνισεν αὐτοῖς ἵγα μηδενὶ 1 

λέγωσι δὶ, αὐτὰ . "ὦ ἡ ἰρξαῦ,. δεδούσκήν αὐτοιᾷ, δἩ δ Ἂν ὅον ὅ' 

ἀνϑρώπου πολλὰ παϑεῖν, Χποδοκεμαόϑέευα!, Στ πρεσυ- 

᾿πέρωννὼ ξρχεβίων. ὦ γφαμιμαπίων, ζ Σποχτανϑέμαι, ω μ 

ῥερήμερας ἀυάῆναι. κ σαῤῥναε ἢ λόγον ἡαλά. Καὶ φεθσ- "ς 

ἐ α΄. ὀλπημαν ἀπῷ ὁ ὦχι- ᾿ἀμξιμήμϑο. αὐτὸν Ὁ ὁ Πέζοὶ, ἤρξ 

ἰυν Οιώμαϑητας αὐτῷ ἐξ, ἐπέϊεμηησε πῷ Πέσρῳ, λέ- 

- 

οὐ τὰ " ̓ 

π᾿, ὦ 

1ὶ;γ.- 

δα ες 

Ναας ες 

8 καὶ ἤρξαν. 
ὁλα λέψαι καὶ 

καήεκαϑη, 

ὥςτε αἰαβλέ- ᾿ 

ψαιἸελαυχῷς 

᾿'σώτα.β 

οἰρνρόνι 
αὐδοιὶ νη 

ΤΠ Τὰς 

τὸ 4) ζῶν 
58 αἰδρωπῶν οἱ 

τούῶς. ἡ 
1 ἀκλουϑ. δ' 
«." 

ναϊά β΄ 

ΚΠ ερὶ ἢ μετα μορφώσεως τῷ Κυοίουι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ᾿ΌὉὉὉὃὃ ὃ ]᾽ 77 

ὠπουρνησοίοϑω ὁ ἑαυτὸν, "Ὁ ἀράτω τὸν σορὸν αὐὐζό, κα Ὁ) αἰκολου-- 

ϑείγω (μοι . ὃς 5» 90 " ϑέλη τίου ψυχέω ὑπ Ἐς Χτολέσᾳ , 

αὐτίωυ ὃς σ δὐ ἀπολέσῃ ̓ψυχέω αὐτοῦ ἐνέκεν ἍΠ Ὁ 7 60-- 

απελίου, ζῶ δι σιὺσά ἀὐγω Τὶ “Ὁ ὠφελήσᾳ ἀύϑορπον, ἐὰν Χὴρ 

δηση τὸν κόσμον ὅλον ὁ υμιωϑὴ πίω ψυχέω αὐτῷ: ἠ  ἴς δωσᾳ 

Δύϑρθοσος δὐταλλαγμα ΤΣ ψυχῆς αὐτοί .ἡ ὡς » δὴ ἐπαι- 

4υϑ' με Καὶ ζοιξς ἐμωις λόγοιν τὴ ἡ ϑυεᾳ ἢ τῶ τη τὴ ἢ μοιχαλίς 

διχᾳ ὧμὲρ αὶ μδρτωλῴ, ὦ ὁ ἧος Ὧν λύϑρωώπου ἐπαμφαυϑήσεται αὐ-- 

τὸν ὅταιν ἔλυϑη ον τῇ ἢ δόξῃ ἢ ῷ παΐὸς αὐτοῦ μῷλ Τὴν ἀήέλων τ 
ἁγίων. 'Και ἱλεΐν αὐτοῖς, Αμίω λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσι 

ινες ἢ: ὧδε ἑξηκότων, ὁἵτινες οὐ μὴ γεύσων τα ϑανάτου ἕως δ 

; ἰδωσι 1 χχ  (ἀσιλείαν ἥ: τ' Θεοῦ ἐληληθύαν ἐ Ψ διωαμει. Και Ὁ 
ἡμέρας ἐξ αϑραλαιμαν ὁ ο ἰησοις τὸν Πέζον »ἡ δ ἴάκωζον ᾧ 

δ ωανίω, ὯΝ ἀὐαφέρεί αὐτοις εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν 

μόνοι καὶ. μετεμορφωϑη ἐμασεϑθϑεν αὐτῶν, ΤΊΟΣ ἱμάπα 

ἀν ἐὺ ἐτὸ ςλ( οντα, λόχᾳ λίαν ὡς γῶν, οἷα α γναφεις θη! 

τῆς γῆς ου ) δαυαται λλλια. δ: “1 ὠῷ3η αὐτοῖς Ηλίὰς σέ 

Μωσώ, ἡ ἤσαν συλλαλοιστες τῷ Καὶ ἐτοκριϑεὶς ὁ ὃ Πέ- 

ζος λέγ τῶ Ὁ ἴησοό, βα((ὶ »καιλὸ ν ἡμας ς ὧδὲ τῇ, καὶ ποιή- 

συμ σκΐευας τρεῖς, σοὶ μίαν, ἡ Μωσεῖ μίαν, κὶ Ηλίᾳ μί αν 

οὐ )6: δ ἡδ4 1. λοιλήση᾽ ἧσαν »ὃ φκφοῷοι. ῷ ἔγϑυετο νεφέλη έ- 

πισκιαζουσει αὐτοῖς" Ἄ Σ ἤλϑε φωνή ὧκ τὴς γεφέλης, λέρουσει͵ 

Οὗτος την ὁ ὸς μους ὁ ἀγαπητὸς, ὠυδ ἀκούετε. Και ̓ὄξαπινα 

«Ἔκθλεψαμδοοι,; ὑκέπ οὐδένα εἰδὸν, ἀλλὰ Σ᾽ ἰησοιίω μϑνον μ᾽ 
! 

ἑαυτῶν. ᾿Καταξαινόντων ὃ ὃ αὐτῶν Στὸ (" ὅροις, διερείλοιτο 

αὐτοῖς ἵγαν μηδωνὶ δεηγὴ σώνται ἃ εἰδὸν, εἰ μὴ ὅταν ὁ ἧος ( ὁ: 

ϑρώπου ὡκ γεκρῶν ϑώαςῃ. καὶ τὸ ΤΟΥ λόγον ἐκρώτησοιν τρεθς ἑαυ 

τοις δρδι ἡ μὰ ἕε ὅ1} ὁ ὁκ γϑιρῶν Δύαςῆναι. Χο ὑπηρατων 

αὐγος » λέροντες, "ὅπ λέγοισιν ) γραμμαῆεῖς ὃ ΟΤΙ Ηλίαν ! 

ΟΣ. νὰ λϑῶ ΤΟΣΧΩΣ Ὁ δὲ Χσοκριϑεὶς πεν ν αὐτοῖς, Ηλίας μδὺ 

ἤϑων ποῖον, Σστοκαϑιςο, παντα. ̓ ὶ πὼρ᾿ ̓γέλραιαι ὀπὶ δ 

ἣν Ζ' Β λὐρρωποὺ ἢ ἥα, πολλὰ παιϑη ̓ς ὃ ὀξουδενω δῆ. λα λέγω 

λυϑε( ὁ ἐποίησειν ̓ αὐτῷ ὅσον ̓ἠἰϑέληο!) ὑμῖν, ὅτι ἃ Ηλίας ἐ, 

΄ αὐτον. ᾿ Καὶ ἐλϑῶν “θοὸς τ μα: χαϑῶς. γέχρατῇ ; 
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ἈΚ θ 

κάτι ἰσέλϑης ἐς αὐπὸόν. αὶ ἱκράξαν, ῶ ΤῈ: ἃ ἰ «πα ροίξαν αὐᾷ 

Ὁ} ὥπου αϑραδιδοται εἰς χάῖρας ὀῤδρώπων, ΕΥ ἡ δτοκτενοισίν 

ΚΣ ΟΝ ΒΩ ΡΥ ἀπ π ι  πενι ΝΣ τ ΟΣ ΣΏΩΩΣ ΤΡ ΤΡ ΤῊΣ 

κα Περὶ τῷ σελίευια ζμϑύου, κξί "ξν ἫῬΜ λαλοκζοιδίονῖι μεεΐζων., 

78 ΕΥ̓ΑΓΓΤ. 

ϑηταξ, εἶδεν ὃ ὃ ρον. πολαύ δὰ αὐτοις, ἡ γραμμαῖς συζητοιιῦ 

τας αὐηϑις" ὦ δύϑεως παξ ὁ ὀχλος ἰδὼν αὐτὸν ὀξεϑαμόηϑν, 

Ὁ ἡ πσεφφβρέχοντερ ἠασείζοντο αὐτὸν. Ν᾿ ἐπηρφύτισε Οι ̓γθάμι- 

ματες, Τ ͵ [συξήειτε χσθϑς αὐτοιΐ : Ε Καὶ δὐποκριϑεὶς εἰς, ὧκ ὧν Ἀφ 

ὄχλου εἶπε, Διδασκαλέ, ἤνείκα ὁ οὸν ὑόν μθυ πϑὸς σέ εἶλθντα ἣ 

πνέμα ἀλαλον, ᾿ ὅπου δὴ αὐτὸν καταλοίζη, ῥήσσει αὐτὸν, κ 

ἀφοάίδει, κοὴ ̓πειῷ ζμ ὀδόντας αὐτοῦ κὶ Ὁ ξηραίνεται «Ὁ εἰπον 

Ος μαϑηταῖς (υ ἡ ἵνα αὐὉ ὁ ὀκδάλωσι,κν ὅκ ἴλωσειν. ὁ δὲ δο- 

κριϑει ᾿ς "αυπὸ λέγ, Ω ϑυεὰ ὦ ἀπιςος, ἕως πότε αϑϑς ὑμας ἰσοῦ 

μαρΐως πότε ϑέξομωι ὑμὴν ἐρέτοι αὐτὸν «ὐδὸς με. Καὶ ἡ- 

τ ψείκαν αὐτὸν χσοὃς αὐτον. ἡ ἰδοὼὸν αὐτὸν, όλϑεως. ΩὉ πνώμα, ̓ἐ- 

ασείραιξεν᾽ αὐν. καὶ ε ΠΣ ἐπὶ τῇ τις γῆς, ἐκυλίετο ἀφοάζων. 

ἀἐ ἐπηρφῦτησε ὧν πατέρα ἀυδ,, Πόσος ἀρόνος ὅδ," ὡς Ὅυτο᾽ 

γέγονεν ἀὐπὲ ; Ο: ὃ εἶπε, Παιδιόϑεν. Ὁ: πολλάκις αὐὐοὸν τὴ εἰς 

πὺρ ἐξαλὲ κα εἰς ὕδατα, ἵνα Στολέση αὐτὸν. ΣΆ α εἴτι διδάσκει, 

βοηϑησον ἡμῖν, απλαιχνιοϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ο5  ἑησοις εἶπεν εὐυπὸν 

Τὸ αὶ δύνασαι πιςεῦσαι, παν ταῦτα διιυατὰ πὸ ὦ πιςεύοντ Καὶ ϑέ ῶς 

κράξας ὁ πατὴρ τ Ὁ: παιδιε μῇ δακρύων ἤέεγε Γιξεύω Κύρκε, 

βοήϑεμου ἢ ὁ ὠπιςία. ἰδὼν 9 ἢ ὁ ἴησοις ὅτι ὀὐπισίιυζεγ ὁ ὀχλος, ἐ-- 

πετιμυησετῇ ᾧ πνδυμᾶτι τῷ ἀκαϑαρτω, λόγωναυτὼ, Τὸ ὀπνέμα 

Ὁ ἀΐλουλον τῷ κωφὸν, ἔγω σοι ὁ χιτάσσω εἰξῆϑε ἐξ ἀν᾽ ακλῳ »"ὴ μη- " 

ὀἰξηλϑευὸ ἐϑέύετο ὡσεὶ Ὑπῦ ὀς, ὡς: πολλοις λέγήνὶ ὅπ ἀπέθανον 

Ο: Ὁ ἰησοζ᾿ ̓ κραησαρ. αὐτονΊης χήρορ᾽, " Ἰγφρὲν αὐτὸν, κὸ ὀμξοη. ̓
 

Καὶ “ εἰσελϑόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ προ α οἰλλῳ 5 ἐπηρφίτών' Ὁ 

αὐζον. κα΄ ἰδίαν, " τί ἡμεῖς ὅκ ἠδιωυήϑημδυν ὠκβαλεέιν αὐτὸ; 

Καὶ εἶπεν αὐγοῖς, Του ὃ ΩΣ -» οὐδενὶ δειυ αὐτὸν ὀξελϑεῖν, εἰ 

" Τ4λιαὐτῖςο κ᾿ ΠῚ 

ἐ 

ας ἰραξεβ 

γό ἐξ ζῦπιν 

17 κρατήσει ἢ 
πρὸς ἀυτν. αἱ 

Ἰϑιείσελϑόντος 

τη ,γη;. 7! 

ΕΣ ἡ δὰ ζ νῷ 

μὴ ν πδϑσευχή καὶ νηρείᾳ. Καὶ ἐκεῖϑεν ὀξενϑέντερπαρρε μὲ - 

πορϑυοντο σιαὶ Ὁ Γαλιλαιᾶς, καὶ ἀκήϑελεν ἵνα, τς γνῷ. ἐδιδα- 

σκε ΩΣ μὰ ΥΤΣ αὐζοό,. ῷ ἔλεον αὐζοις, ὧπ δ ἡὸς ΝΜ 4... 

τον ὸ δτοκταινϑεὶς, “ἢ σοϊτηήμέρος ὀύᾳςησε ὦ δὲ 

ἠγγόοιω ὃ ῥὅμα ; Ὄ ὃ ἐφοξοιμτοαύοὸν ἐπερρδῆσει. 

εἰς τῶ ὡς Ψ τῇ οἰλόᾳ, ἰᾳ ϑρομδρο, ἐπηραῖτα αἱ
 ὸ τι ΄ (π᾿ 

ἐήμητα αὐ-- 

τῶννβ 

πέρ. 

᾿ὰ.. “]." 

δ, ὑπ 
ἐδ], .0 

πβληϑίσα, ζ. 

8 .α.γ.9 

ρα 

ἔχοντα ἢ ἀπέλϑειν. εἰς τίω γένναν, εἰς ̓ : πὺρ ὃ ἀσίθεςον, 

ὦ ᾿ 

ε ΚΑΤΑ τ πΒε ; 79 

᾿Οψ ΤῊ ἢ ὁσδῶω τϑθς ἑαυτοῖς. ἐ δυελὸγίξεϑε: οἱ 3 ἐσιώπων" πϑὸς δ)λ-- 

λήλοις "ι διελέχθησαιν ἔν τῇ ἢ ὁδῷ ἧς μείζων." Ἂν καϑίῖσας ἐ- 

φω γησξ ὅις δωδεκα, καὶ λέγη αὐτοῖς, ΕἾτις ϑέλει πσεῦτος ἐ 

Ἶ ἔφα! παϑτῶν ἐρχαΐος κὶ Ὄ παύτων διαάίκον(Θ» . Καὶ λαξων πα- 

δεν, ἔφησεν αὐὴΡ ν μέσῳ αὐτὰ, Ὁ ἡ ὀναϊκουλισοιμδιυος αὐ, 

εἶπεν αὐτοῖς, ὡς ἐὰν ὧν ὙΝ Ὀιούτων παιδίων δέζηται ΟἿ] τὸ υ 

ὀγόμαπ μου, ἐμέ ἐ δέχεται κρὶ ὃς ἐὰν ἐμέ δέξηται, ὃ ον 7 

λεταρϑλα τὸν Συτοςείλαιντοα μέ. ̓ Απεκρίϑν: ἡ ) ἀυτὼ ὃ ἴων 

λέχων, Διδδισκαιλέ, ἐδολδω Ἴενα, ἢ τῷ ὀνόματὶ ἴω Πα, 

τὰ δαμμόνιαν,, ὃς ἐκ ἀκολουϑεῖ ἡμαν" κα ̓ ἐκωλύσοιμδι. αὐτῶν, ̓  

ὅτι ἐκ ἀκολθυϑεὶ ἡμαν. ὦ δὲ ησοὺς εἰ εἴπε, Μὴ κωλυτε αὐτὸν. ̓οὐ-- 

δεὶς γα ἄξῃην ὃς πορῖσ δαύαμιν ὦ ὶ τῷ ὀνόματι μου, "ἡ ὅγε ; 

γήσεται τ κακολογήσοι! ἀκ ὃς γαρ “κ ἐσ! κα. "ὑμὴν ὑ- 

πε ὑμλ" ὄϊν ὃς »Ὁ δὴ ποτίσῃ ὑμας ποτήθμον ὕδατος ἐ ὧν πὸ 

ὀνόμαπὶ μου, ἊΝ Χοιροό ἐρὲ κἰμίω λέγω μιν, “ μὴ ̓λπρλέση, 

ὯΝ μιόον αὐήῷ. Καὶ: ὃς δ σκανδαλίσῃ γα, ΕΝ μικρῶν 

πιςευὀντῶν εἰς ἐμέ, καλὸν ἀν ἀν μαλλί, αὐϑέκειται λέ 

δος μυλικὸς πϑι Ὁ Ὧν γραχηλον ἀῶ ἀὐδ το βέξλητα οἱ εἰς πίω 3ἀ-- 

λρόσαν. Και ἐὰν σκανδαλίζῃ σεἤ δαί (ου; υτόχολψον αὐτίεω" 

καλόν (οι 1} κυλλὸν εἰς τίω ζωιω εἰσελϑεῖν, ἢ ταῦ δύο χεῖρας 
. Η 

σου ̓   σκωληξ αὐτῶν οὐ ̓τελόυτα Ὁ “Ὁ πὺρ ὅν ) δεν. Καὶ ἐὰν 

ὁ πούς (ρου σκανδαλίζῃ δ σέ ,Σπόχοψον αὐτὸν" καλον Ἔχ σοι 

ἀσελϑειν εἰς τίω ζωίω ωλόν; ἢ ἸΌυς δύο πόδα ἰλθντα ὀληϑῆ- 

γαι εἰς τω γόεναν, εἰς Ὁ ΠΡ ἢ ἀσβέςον, ὅπου ὃ ὁ σκωληξ αὐτῶν 

“οὐ ̓ πελῴυτα, καὶ Ἂ πῦρ οὐ σβέννυται. Και ἐὰν ὁ ὀφϑαλμθς σου 

σκανδαλίζῃ σε, ὡκξωλε αὐτὸν" καλὸν σοι τὴ μονόφϑαλμον 

εἰσελϑεῖν ὸς πω βιμονλείαν τ' Θεοό ἢ ᾿ δύο ὀφϑωλμοὺς ἔχοντα 

βληϑέμαι εἰς τίω γέενναν "οὐ πυρὸς, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν 

μι πελάυτεί, καὶ Ὁ πὺρ οὐ σβέννυται. ας ) πυξα ὁ ἀλιοθησῷ,, 

᾿πᾶσει θυσία ἁλὶ ὶ ἀλιϑησῷ. Καλὸν ὃ ἅλας" ἐὼν ̓  ὃ ἁλας. 
ϑύαλον ἡβνηταρν Ἴίνι αὐτὸ δρτύσετο; ἔχέτε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, 

ῷ εἰρίευδνετε ὧν δήλοις. Κακρῖϑεν λμαςας ἔρ- Τ' 

χλθ εἰς ταὶ ὅρχα ὦ ἰουδαίας, διὰ πέραν Ὁ ἀν, Ω ὑμῆ 
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αὐτοῦ" πὶ 

ΤῸ ἘΣ ΛΜΑΝ δωσε τω λοι εξ: ςαι ακλ, τις ἘὩΜΙ» τονε, ὩΣΙΝΝΑΝΣΣΣ Ὁ ΧΣΣΣΩ πτχτωΣπξ σαι μώκχαο τοὶ 
ἐν τανπ νὰ ἘΠ ΡΑΒ ο ΚΥΡΕΕΡΡ ἈΦ ΕΣ οστθῖς ἐὐζενσῳχον ο τεσ λουκαον, τοι ΠΣ τὴν Ὑπν ΠΗ ἥ 

ΡΜ τῳ ΚΝ ἃ 

χἢ : προ τ' ἐαδρωτησθμτων δὲ Κύσμον εἰ ἔξες,ν Ὁ ΩΣ ἠδ τίω γωρῶᾳι, 

80 ΟΠ ΕΥΆ ΓΤ. 

πορόψονται πείλιν ὄχλοι χσϑϑὸς αὐλὸν, καὶ ὥς εἰωθφ, πάλιν ἐδί- 

δωσκέν αὐτοις. Καὶ παδοσελϑοντές Φῷ Φα δασοιοι᾽ ἐπηρο-. 

Τῆσταν αὐτοῦ, ει "25 δὐδρὶ γαυάικοι Σ Σστολύσοοι, πειροίζον- 

τες αὐτὸν. ὁ: 5 Ἀποκριϑεὶς εἰπὲν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐψετείλαιτο 

Μῶωσης; Οἱ δὲ εἶπον, ἽΜωσης ἐπέτρεψε βιβλίῷ τοςοισίου 

θάψαι, (αι ἡ δτολῦσαι. Κα Σστοκριϑεὶς ὁ ἰησοῖζ εἶπεν αὐτοῖς, 

χκἢ 

Πρὸς πίω σκληροκαρδίαν ὑμὴ ἔγραψαν ἐμ τεῦς β 

“Ὁ καὶ πίω μητέρι, ὁ «ϑδϑοκολληϑησεται᾽ τϑϑς Υ ̓γαυάμκαν 

“ἔσονται Ὁ δυο εἰς σέρκα μίαν. ιὩςτ ὑκέπεἰσι ἐ δύο, 

ὁ ὁΘεόρ. ἄνουν θύτου καταλείνψα ἀύϑοφπος τὸν ποιτέραι. αὐ-- ᾿ 

λα μία σερξ .᾽ εἶδ οὐ ὁ Θεὸς Φίζάξυ, ἀύϑερπος μὴ χω-" 
συ , 1» 

εεζίτω. Καὶ ὧν τῇ οἰκίᾳ ἡάλιν οἱ μαϑηται ἀὐᾷ Ὁ αἰδῇ ἐς ἐ- 

πηρφῴτησαν αὐτὸν. Καὶ λέγ αὐτοῖς, ὡς ἐὼν δστο λύση γαυαι- 

κω αὑτοῦ οκαὶ γαμήση ἀλλίω, ομριχάται ἐπὶ αὐτίω κα ἐὰν 

γειωπιδστολύση ῷ φύ ὅρα αὐτὴς γαμλιϑὴ ἄλλῳι μοιχᾶται. 

“Καὶ τερσεφβῷ ὐπὸ παιδία, ἵνα ἄψηπαι αὐτῶν" (ᾧ δ 

μαϑητα ἐπεήμων Οις υθροζεβοισν. δῶν 9 ὁ ἴησοις οἦγανα- 
κτησε, κὸν εἶχεν αὐτῆς, ἀφιτεΐα παιδιά ἐρχεαϑοιι πρεός με, "ὦ 

μὴ κωλύετε αὐτά. τὰ γὼ Οιούτων ὅξὴν ἡ η βασιλεία," Φ Θεοί. 
ἀμίω λέγ ὑμιν, ὃς ἐὰν μὴ ̓ δέξηται Ὁ τ βασιλείαν 5 9 Θεοῤκύς 

παιδίον, ἐς μη εἰσέλιϑη εἰς αὐτίω. "αὶ [ἐψαίκαλισούμδμος αυ-- 

᾿ δ, 7ιϑεὶς ταῦ χεῖρας ἐ ἐγὴ αὐΐζῳ, ηὐλογή αὐΐζῳ. 'Καὶ οἰ ποράνο- 
μδρου ἀυδ. εἰς᾿ ὁδὸν, ̓ ιαϑοσδράμων ὡς καὶ σρνυπετήσοις 
αὐτὸν οἐπηρφα αὐτὸν, Διδασκλε ἀγαϑε, 7ι ποιήσω ἵνα, ζω- 

δ ᾿ ἰω αἰωνιον᾽ κλἠρονομιησῶ ὁ ἴησοῖξ ε εἶπεν πᾷ, τί ἴτε λέγης 

ἀγαϑον: οὐδεὶς ἀγαϑος, εἰ μὴ εἰς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολᾷς οἰδας, 

“Μὴ μοιλαεύρης, Μὴ φονέυσης, Μη Ἰκλέψη ς, Μή ἰψευ υδομδβϑηυ- 

μίως 2 νεότητός μϑυ." {0} ,ἰηρις ξὐμθλόψας απ, »ἠγώπησεν 
αὐδ, καὶ εἶπεν αἰυτῷ, ἐν (οεὖ ὑςερεῖ" ὕπαγε, ὅσω ἔ' ς πώλησον, 

καὶ. Ι δὸς ὥς ωχαῖς, : ἡ ἕξεις ϑησαυρονς ον οὐῥανς "Ὰ δευρο ὰ α»- 

᾿κολούϑή μρι, ὥρας ρὸν." 

ν0Π Ὲ τῷ ἐ«ϑρωτήσδμτος ἡ ὧν Κυκιὸν. 

δὲ υγνάσας δὴ τῷ λόγῳ, ᾽ν 

τ εὐπή λϑε 

κθ 

εζ 

ρήσης, Μή ἀιστυξερήσης; Τίμα ὸν πατέρρι χουν 7 μητέρ. Ο δ 
: Ἀποκρίϑείρ. εἶπεν ὠμπᾷὶ, Αιδασκάλέ, ταῦτα ποτα ἐφυλαξά- 
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4 ἰδὸου τις πλ- 

σιος ποθοσόρα»" 
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{. ποιήσαι ζωίω 
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οΟἰεροσολυ μα," ιω ποοϑάγων αὐτοιξ ὁ ἵνσοιξ, 

Χ Περὶ ΦΜΨΜ' ζῶν Ζεξεδο)ου. 

ΚΑΤΑ͂ ΜΑΡΚ. ᾿ βι 

ἀπῆλϑε λυπουμδυος-ἰεὺ ὑγρὲ ἔχων κτήματα πολλά. Καὶ αῷ- 

Θλεψα μὖμος ὁ ὃ Ῥοῷ λέγ Ὅς μαϑηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δερκό-. 

λως Φᾷ λρίματα ἔχοντες, εἰς τίευ βασιλείαν ποῦ Θεοῦ 

ΠΡ Οἱ δὲ μαϑηται ̓ ἐθαμιξοιώτο ς οὐπι οις λόγοις 

ἀν ΟἹ 9 . ἴησοῖ; πάλιν διστοκριϑεὶς λέγᾳ αὐτοῖς ̓ Τέκνα, πῶς Δ 

οὐδεολό, ὅπ Ουὶ πεποιϑύτας ἘΣ Ὅς λρίμασιν, εἰς τίω βασι- 

λείαν τοῦ Θεού εἰσελϑεῖν. ἀὐκόπωτερον᾽ χ κάμηλον διαὶ τὴς 

πρυμάλιας τῆς ῥαφίδος " εἰσφλϑεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τίων βα- 

σιλείαν Τῷ γ; Θεοῦ δἀἰσελϑεῖν. (Ὁ δὲ ΒΟΨΟΣ ἢ ὀξεπλήοσοντο, ΧΙ 

σϑντες ἡ ποὺς ἑαυτοις, Καὶ τὶς δαυαται σι ϑέωναι; ἐμόλεψας 

ἢ αὐτοῖς ὁ ἴησοις λέγ, Παρϑὶ ὐϑρώποις ἀδέμυ τον; δ δ᾽ οὐ 

“δὰ τῷ Ὁ (Θεα. παν τὰ Ἂ δαρώτα ὅδ “5α τῷ ῃ Θε. ἢ Καῤήρ- ; 

ξατ ὁ πέζς λέγήν ἀμ, ἰδονὴ ἡμεῖς ἀφήκαμδι. παντα, καὶ 

ἠκολουϑήσοι δ (ι. Αποκριϑεὶς : 0  [ησοιξ εἰ εἴπερ, Α ἱμίω λέγω 

ὑμὴν, οὐδείς ὅξινὃ ὃς ἀφῆκαν οἰκίαν, ̓ ἀδελφοὺς, ; ̓ άδελφας, 

ἡ ποτέρᾳ ἢ μητέρρι, ἢ γαυαικα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγφοιᾷ, ἕνεκαν ἐμοῦ 

κἡ τῷ  δ)απελίου, αν μη Σ λφξη ἑκατονταπλασίονα, γί ὧν τῷ 

καιρῷ Ούτω, οἰκίας, Ὁ ὁ ἀδελφοιὶ ὦ ἀδελφας," κα δ᾽ μυηπέρριρ ; 

κου τέκνα, καὶ ἀγοϑιᾷ, μὰ διωρμιῶν, καὶ ἐν πῷ αἰῶνι τῷ ἐρ- 

χοιδϑῳ ζωίως αἰώνιον. "πολλοὶ ὃ ἔσονται ἔσθφοτοι ἔσχατοι, καὶ 

οἱ ἔδατοι τξϑτοι. Ἥσω δὲς ων Τῇ ἡ ὁδῶὼ ἀὐαξαίνοντες εἰ εἰς 

κοὴ ̓ἐϑαμοι 

το, ἀκολουϑόιω τές ἐφοξοιοτο. Και ι ορρλαθὼν παλιν οι 

δώϑεκα - ἤρξατο αὐτοῖς λέγνία μϑηοντα ς ἀυτῷ συμβαίνειν, 

-π ίδου ̓ δϑαξαίνομδυ εἰς ἱεροσύλυμα, καὶ ὁ ἡὸς 75 δὐδρώ
- 

που “δα δοϑησέται Ὅις ὃ ἀμρχεερεύσι “ἡ Ὅιϊς γφαμμαπεῦσι, καῇ 

καποικρινουσιν αὐτὸν ϑανάτω, Κα αδα)σοισιν αὐτὸν ῶς ἐ- 

θνεσι, Ὁ) ἐμπαίξοιδιν ἀυπὶ ὁ ἱαειγωσοισιν αὐτὸν καὶ ἐμ ) ἐμη!υ- 

ὅΓΟΝ απ, "Ὁ Σστοχτενοισιν αὐτὸν, καὶ "τ ἢ τΆτὴ 
ἡμέξϑι μα- 

εήσεται.. Καϊ ϑενοπορόύζονται ἀυπὸ ἰἀκωζοὶ καὶ Ἂ ἰωαωνης οἱ οἱ 

᾿ἠα Ζεξεδαου »λέρόντες, Διδασκαλέ, ϑέλομδ ἵνω ὃ ἐὰν αὖ- 

τήσωμὰρ Λονήσης ἡμῶν. Ο: ̓  ὅπεν αὐτοῖς, Τί (ϑέλόγε ποιήσοι!
 με 

ὑμᾶν; Φ δὲ εἶπον ἀυτῷ, Δὸς ἡ ἡμῖν ἵνα εἰς ὧκ δεξιῶν (υ καὶ εἷς 

φξ βωνόμων (ου καϑίσωμῆ ἐν ὧν τῇ ὦ (υ. διά εἰπέν᾽ 
{1:52 
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ΕΝ Ξ π ᾿ 

ΠΝ 

᾿ τῶν"ἡ 

᾿λὰ Περὶ βαραίμρίου: . δ μερὶ δ πώλου." 

. ΒΕΥΎΥΑΓΙ, 

αὐτοῖς, Οὐκ Ἰπρρδ αἰτέῖθϑε. δου αϑε πιεὶν πὸ ποτήφλον ὃ ἐγὼ 

πίνω, ᾿ ὰ} Ὃ ̓βαηλισμα ὃ ὃ ἐγώ,  βαηδίζομαι, βαππιοϑίουαις Οἱ: ο 

εἴτον ἀπῇ, ,»Διαράμεϑαι. 6, δι ἴησοις εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μϑδὺ ποτή-- 

ρον ὃ ἐγω πίνω πίεῶϑε, καὶ ὸ βαίϊπηισμα ὃ ἐγω ᾿ βαήϊίζομαι 

βαπθιϑησεῶε᾽ "δ δὲ κρυϑίσοω δεξιῶν μμου᾿ “χα (ἐξ ϑωνύ- 

μῶν μου, ἐκ ςίν ἐμὸν δόιυαι, δλλ᾽ δὶς ἡτοίμαςαι, Καὶ ἀκουσαιν- 

τὰς Φ δέκα ἠρζαντο ἀγαγαχειν αἴθ ἰακώβου καὶ ἰωάννου. 

ὁ ἴησοις ; πσοϑσκαλεσουμϑυ(Θ» αὐτοιΐ, λέγᾳ αὐτοῖς, Οἴδατε 

δι οἱ δοκοιιυτὲς ἀρχάν τω ἐθγὼν κατακυφαδυοισιν αὐτῶν," | 
οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξ οισιαζοισιν᾿ αὐτῶν ̓ οὐχ, οὗτω δὲ ἐ- 

ςοὰ ον ὑμάν' δ᾿ ὃς ἐδ ἂν ϑέλη θέας μέγας ὡΨ ὑμῖν, ̓ἔραι ̓διώ- 

κονος ὑμλμ. ὩΣ Χ) ϑελῃ ̓ ὑμὴν ρόαι τσϑϑοτος, ἔ
ςτι παϑ-- 

τῶν δοῦλος. "ἢ γαρ ὸ ἑὸς ΤΕ Δὐϑοϑόποιρέος ἤλϑε διακονηϑέμαι, 

ΣΝ λά διακονῆ στε, Χὸ δοιιραι τίω ψυχά αὐτοῦ λυζον δὐτὶ Ἴδη 

λῶν. “Καὶ ἐρ ντῶ εἰς [εραχώ: ΚΦ Ι ὠκπορδνομδυου ἀυ α»- λᾶ 

πὸ Ἰεραχωὼ, ἃ μαϑυτῶν ἀμξ᾽ Ὁ ὄχλου ἱκανοζ, ἡ οὐὸς Τιμαι- 

οὐ . Βαρτίμαι (Ὁ ὁ ὃ τυφλὸς ἐκάϑητο να γίω) ὁδὸν χοφόσοι-- 

ἀκούσας ὅτι ἴησοις δ᾽ ̓Ναζωραϊόρ᾽ ἄδην ἤρξατο κραζᾷν 

ῶ λέγήν, ὅήος Δα) ἴησού, ἐ ἐλέησον Με. Καὶ ἐπεημῶν 

πολλοὶ ἵγα σιωπήση.. ὃ ὃ ἐπολλῷ μᾶλλον ἐκραξεν, ὐὲ ὶ Δα()ά, 

ὑλέησον με. Καὶ φαΐ ὁ ἵησοις " εἶπεν αὐτὸν Φωνηϑέωαι. ̓
κ Φω- 

γοισί σὸν τυῷλϑν, λέοντε αἱ
 ἀυπὸ »Θάρσέ, ἔγφρα;" φώνει σ

ε. Ο " ̓ 

Σποβαλῶν "ὃ ἱμάτιον αὐτῷ, ὀύαςας ἤλϑε τϑϑς τὸ Το ἱγσοιώ. 

χα ̓λποκριϑεὶς λέγ εἰνπῷ ὁ ἰπσοῖς, Τὶ (ϑελεις ποιήσω οι 3 ο τὸ- 

Φλὸς εἰπὲν εἰωτὼ, ἡ ῥαβδθον), ἵνα ἀὐαβλέψω. Ο: 5  ἴησοις εἶπεν 

εἰν Ὑ παγε' ἡ πίος Ου σέ σέσωχε σέ. Καὶ ὀύϑεως Δϑέξλε 

Τῆκολούϑῳ τῷ Ὁ ἴησοκ ον τῇ ἢ ὁδῷ. Και ὅτε ̓ἐδρεζοισιν εἰ εἰς 

ἐρυσελήμ,θ!᾽ Βηθφαγη᾽ Ὁ Βυϑωνίαν τεὸς ΝΣ ὀρ δὲ “λαι 

ὧν; Σποςέλλει δύο ἣμ μαϑητῶν αὐτοῦ. κὶ »ἾὉ λέγ αὐτοῖς, ὑπα- 

ψυκαὶ 

μια 

-- 

γ»π εἰς τίω κωμίω δ κατέναντι ὑμν. Καὶ φϑέως εἰςπορδυὸ 

μϑροι εἰ εἰς αὐτίω, βἱρήσετε πῶλον διδεμδμ(ῷ, ἐφ ὃν ̓ οὐδεὶς: 

ϑύϑρωπων κεκβϑυνα" λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. Καὶ  ἐανγερ ὑμῖν 

πη, Τί ἱποιδτεζοῦτο: 4 εἴπατε, ὅπ ὁ Κύρκος ἀυῳ δ ρείαν ἐγ 

ἰθέως αὐτὸν Χποτελέ! ὦδε. Απῆλϑον δὲ Χαὶ ̓ ς Ρ᾽ 

ἀἔὁυν»Ἥ 

ΤΟ οὗ. ἡ 

11- αὐτῶν; οἱ 

» ᾿ 

12 ἕςτο. ς 

13 ὧν ὑμαγεῇ 

πτϑφοτος, ἡ, 

τη. Ναζαραῇ ] 
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1 

κι. ὦ 
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σεν, α.ζ 
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οὶ 
4 πολιν. 7 
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Ἐρπις. 

(ὗς Ἁ τῶγαφο 
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᾿ ἐ Θεοῦ; κβ 

ρχὰ 
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λον δεδεμϑθον πσοὸς τίω ϑύραν ἔξω ὦ) ὶ Τῷ ἀμφοόδου, νὰ λυ- 

οἱσίν αὐτὸν. κα ἕονες ΝΠ] ἐκεῖ ἐρνκότων ἐλερον αὐτοῖς, Τίποι- 

τε λύοντες ὃν πῶλον: Οἱ ̓ εἶπον αὐτοῖς καϑῶς ἐφετείλαιτο, δ 

ἴησοις- δα Φῆκαν αὐτοιξ. "χαὶ ἤγαγον ῷ πώ λον ασϑθς δὲν ἴη-- 

(ὑπ), κὴ ἰπέδαον ἀντῴ τα ἱ ἱμάπα, αὐτών" καὶ ἐκαϑισεν ἐπὶ αυ-- 

τῶ. “Ὁ, δὲ ἴα ἱμάπα᾽ αὐτῶν ἔσρωσαν εἰς γίω ὁδον' ἄλλοι 

ἣ εοιρἀδαρἐκοηθον ὧκ τὰ δένδρων, καὶ ἐςρωννυον εἰς πίω ὁ- 

δὸν. καῖ οἱ τυϑϑάροντες Ἂ οἱ  ἀκολουϑοιώστες ἔκραζον, λέροντες, 

ΩὩσωννα . δὐλογημδρος ὁ Ο ἐραθμδουος -Ψ ὀνόματι Κυρκε -6)λο-- 

γημδρηὴ ἡ ἐρχομδύν βασιλεῖαι ἐν ὀνόματι Κυξίου, :Ξ ἢ πα ϑο ἢ "Ξ: 

δ! Δαξίζη: Ὡσαννα ων Ὅς ὑψίσοις. “Καὶ εἰσηλϑεν εἰς ἵερο- 

σθλυμα ὃ ἴησοις, κα! ς εἰς Ὁ ἱερόν" ΓΣ ̓ τξιβλεψά μδμος πω-- 

τὰ ὀψίας ἤδη οὐσης τὴς ὥρας, ὀξηλϑεν εἰ εἰς Βυϑανίαν μῷ τι 

δώδεκα. Καὶ τῇ ἡ ἐποιῦθον ὀξελϑόντων αὐτῶν πὸ Βηϑα- 

νίας, ἐπεὶ γασε' ΘΙ [ἰδὼν συχὴν μακρόϑεν, ἰλϑυσαν Φύλλαᾳ; ἡλ- 

Ἣν εἰ ἄρι εὑρῆσέ π ὧν αὐτῇ. Ἢ ἐλϑῶν ἐπ' αὐὐτίο), οὐδὲν εὑρινς εἰ 

μ᾽ Φύλλα: οὐ γ6 0 ἰῷ (ρος σύκων. Ὄ ἡ Σστοκριϑεὶς ὁ ' ἑησοις εἰ-- 

σεν αὐήϊ, Μηκέτι ὧκ (δ εἰ εἰς “ὃν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν Φάλι.- 

Καὶ ἤκοῦον οἱ ὐνονάβ, [αὐτοῦ "κα γ0 ἔρλθνται "εἰς Γεβοσολυμα" κῷ 

εἰσελϑῶν ὁ ἴησοις εἰς ἵερον, ἐρξατ ὠκᾷξαλλειν «ἦν. π λοιυ-- 

ἔρον, ἡ ὠλροαίζονταρ ς» πῷὸ Ὁ ἱερ: Κα) τὰ: τραπέζας Τὴ κολλυ- 

βιςων, ὁ τα καϑεόρας πω λθιιυτων ταῖς πδισερας, κατές 

ΦΡΈΝΑ" Καὶ ὑκήφιν ἵνα ἴες δεενερυη σκέθος δια Τῷ ἱεροῦ. χα 

ἐδιόδισκε, λέγων αὐήοις, Οὐ γέγρατῆαι ,Ὁπὸ Ο σἱκὸς τὰν οἴκος 

τϑϑσευχης: υνιϑήσξ)πάσιζοῖς ἐθνέσιν; Ὑμεῖς: δ που σα ΐ' αὐ-- 

δ᾽ απηλάμον λήσων. Και Ἰκουοῦ οἱ γβαμματεῖς Ὁ οἱ ἱ ἀρρλέβεῖς, 

ΚοΗ [ἐζητοαυ πῶς αὐτὸν Σστολέσουσιν᾽ ἐφοξοιώτο ἐκ αὐτὸν, 

ὅτι τας ὃ ὄχλος ὀξεπλήσσετο δ. τ Τῇ ἢ διδαχὴ αὐ. Καὶ ὅτε 

ἔγϑυετο, ὀἰξεποράσετο ἐξω τῇ τῆς πολέως" (ἢ χυϑφὶ πευραπορέυό- 

μὗμοι, εἰδὸν ἢ Ὺ συκῆν ὀξηραμμένιεω: οβ κ ῥιζῶν κοι ̓φὐαμνηϑεὶς 

᾿ 

Ὁ ὁ Πέζος λέγ αἱυπὼ, Ραζς(;, Ἰδὲ ἡ συκὴ η ἰιὃ κατηροίσιο ὀξηραν- 

γα. 1}. Καὶ λποκριϑεὶς ἴησοις χεγῆ ἀὐοῖς, ἔχετ πίςιν “Θεοό, ἀ- 

μίω γὼ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς δὴ ἐπ τῷ Ὁ ὀρειζουτω, ἀρϑητ, Ὁ  (λή. 

᾿ϑητι εἰς τίω ϑώλφοσων᾽ καὶ μὴ διακριϑῇ ἐ οΨ τῇ ἢ καρδίᾳ. αὐτοῦ, 
δ. 
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ἼΣᾺ 

ΕὝΑΤΓΥΓΤ. 

ῥγλὰ πὶ πιξευση ὅτι δ ̓λύγη γίνεται, ἔτει εἰυπὼ ὃ ὃ ἐὰν εἴπη ̓ ᾿διάῦ- 

τὸ λέχω ὑμᾶν, πούτα ὅσα δὼ ̓ππδοσευλόμϑροι. αὐτεῖαϑε, πιςεύετε 

ὅτι ̓ λαμθανετε, καὶ ἔςοι ὑμιν. 

μᾶμοι, ἀφίετε εἴτι ἔχετ κατα ενος, ἵνα, Κα ὁ πατὴρ ὑμῆμοι οΨ 

Οις« οὐρφίνοῖς ἀφῇ ὑμῖν ᾧ φραυβώμαται ὑμῦμ. εἰ ἢ ὑμεῖς σἈ 

δ. ̓φήνε, οὐδὲ ὃ παιτῆρ ὑμὴν ὁ ὁ ον τοῖς ἐροίνοις ἀφῆσέ 4 ὥρα
- 

γωματα ὁμμ. Κα" ἔρλθνται παλιν εἰς ἱεροσόλυμα: Ὁ ἐν τῷ 

"(62 Ὁ περ απουτοιυτὸς αὐτὰ »ἔραθνται χσϑϑς αὐτὸν οἱ ἱ ἀρρχίδεις 

ὦ οἱ γραμματεῖς "Ὁ οἱ πρεσβύτεροι, ὺ λέγρισιν εἰυπὸ, Ἐν ποίᾳ 

ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιξῖς, ΟΊες ( (οι τίω ἐ οισίαν τουτέων ἔδωκεν, 

ἥα ταῦ τοι. ποίης: Ο δὲ ἴσοις Σποκριϑεὶρ εἶπεν αὐηοίς, ἔπεδῳ.- 

τή στο ὑμας κοί γω ἐνά; λόγον, (αὶ ᾿ δστοκρίϑητε μρ "ἡ ἐρῳ ὑμῖν 

τ πρία ὀϊοισίᾳ ταυΐα ποιῶ. βαήδισμα ἰωάννου οἷς δι δὲ 

ΠΣ, ο ἰω," ̓ ἐξ λὐϑρωπῶν; Χποκρίϑητέ ΜΜ9|. Καὶ ̓ἐλογίζοντο' πσ
ϑϑς 

ἑαυτοῖς λέοντες, ̓ ξὰν ἀπωμὴν, ὡς ὠρφνού, ἐ ὀρει, Διατί οι( ἐκ 

ὀὐιφευσου εἰπόν δ ἐὰν “" πῶμδυ, ἐξ δὼ ϑρώπων ἐφοθοιι- 

γ» Σ λαὸν. ἁλαντες γαρ ̓ εἴλον τὸν ἰωδννΐω, ὅτι ὄντως τσξο
ς 

ΦΊΤς, ἰω». “Ὁ ὁ δποχριϑέντες λέρρισι Τῷ Ὁ ἱησού, Οὐκ οἰδαμόν
. καὶ 

ὁ ἴησοις διαθκριϑεὶς λέγ αὐγοῖς, Οὐδὲ ἐ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ον ποίᾳ, 

ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιῶ. Και [ἤρξατο αὐνὶς οΨ ἀκ νὰ 

(ολώς λέγήν, ̓Αμπελῶνα, ἐφύτευσεν λύϑεθοπος, "Ὁ πξιέϑηκε 

φοαλμον, Ω ὠρυξο υὑπσολίεινον, Ὁ ὃ ὠκοδόμυησε πύρρον, "Ὁ ὸ ὁξε 

δῦτο αὐτὸν γεωρ!ς, ΧοῚ ἡ ἀπεδοινησε. καὶ ἀπέςηλε τϑὸς (ὧν 

γεωρηϑιὶ πῷ καιρῳ δοῦλον, ἱγώ; ὅρα τ ̓γεωργῶν λαίξη Σσιὸ 

ΤῈ εἰ καρποῦ τῷ 15 α μπελῶνος᾽ οἱ ἱ δὲ λαιξόντες αλὐηγὸν ἐδέραιν, καὶ ' 

ἀπέΞειλοιν. κενὸν. ῶ πίλιν ἀπέςηλε 
τεὸς αὐτοῖς ἀλλον νὺξ 

λον" ̓ κοὐν»υῶνον λιϑοξολήσεντες ἐκεφαλαλ
ωοῦ, ( ἀπέςηλαν ΄-- 

ἡιμωμὴν ΟΡ. ἡ πώλιν ἄλλον ἀπές4λεέ' καἰκαινον ἀπεχ)εινων, ὼ 

πολλοις ἰὄρλει θὰ μὰ δεροντές, ζιῤϑ 5 ἀποκτείνοντες.
 ἔπι οιῦ 

ἕνα ἦον ἔχων ἀγαπητὸν αὑτοῦ, ἀπέξηλε τ
 αἰετὸν “σόὸος αὐτοις 

ὀσχατον, λέγων, ὧπ Ἢ τὐτ αι στ ΤΣ} ̓ ὑὸν, ιλου. Ἐκεῖνοι δ
 οἱ γέ- 

ὠρφρὶ᾿ Ἶαπον τεὸς ἑαυτδις, (τι οὗπὸς ἽΝ Ο κληρο
νόμος, δεῦτε 

ἀποκπείψωμὸρ αὐτὸν ήμνμε ἐς ὍΔ ἢ κληρο
νομία ἴα λοιβοντες 

Και ὅταν σφ  ηΤΕ “ωξϑσευλός- 

ΔΝ Ἶψο ς, τ Ἶ ᾽ Ε ᾿ 
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λῷ Πεεὶτ ἐτδδωτησθῤτων αἰ οἱ ὃν χκῆνίν. ; ο λῆ Περὶ δ Σ αϑιδουχαίων. 

ΚΑΤΑΜΑΨΘΙΚκ. ὃς 

ποι σά ὁ κύφκος ΤῈ ἀμπελῶνος ; ὀλδύσεται καὶ Σὐπτολέσᾳ οὖν’ 

γεωρρριῷ, 'ῷ δευσά τὸν ἀμπελῶνα ἀλλοις. οὐδὲ τίω χ.6α, φίω 

ταὐτίωυ ἀὐέγγωτε; “Αἰϑον ὃν ἀπεδοκίμασε οἱ οἱ οἰκοδομοιίτες, 
ἕδὰς ἐγυήϑη κἃς κεφαλίω γωνίας" Παροὶ Κυρέν ἐϑυέο αὗτη, 
ΩΣ Ἵ ϑουμαςή -Ψ ὀφϑαλμιοις ἡ ἡμῖν. Κα ̓ ἐζυζοιν αὐτὸν "8. 

ΠΤ ὁ ἐφοξήϑησαν ὃν ὄχλον. ἔγνωσοιν γϑδ ΟἿΙ τὸς αὐτοις 

Τ δ ϑθαδονω δ εἴτε. "ἡ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλϑον. Κα) στο-- 

Ξέλλοισι τϑθς αὐτίν τινας ΤΩ φαθσαίων κ Ὁ τὴμ Ἡρφδια- 

γῶν, ἵνα, αὐτὸν ̓ άγοδυσωσν λόγῳ. οἱ 9 δ ἐλϑύντες λύγοισινεὐνπί, 

Δισδεώσκωλε οἱδα μδι ὃ ὅτι ἀληϑῆς οἱ ρὴ ου ἡ μδλει οι αἰϑὰ οὐδενός: 

“οὔ ,γδ λέπεις εἰ εἰς χοδόσωπον λὐδρῶπων, ΣᾺ ἐπὶ Σληϑείας ἢ Υ̓ 
Δ 5] 

“ φ 5 Θεοό διδασκεις- "ἔξερι κ᾽ Ἀνσον Καίσαξα δοιίναι, ἢ ὁ; δέῶω-- 

μὴ δωχδυ; ὁ3 εἰδὼς αὐτῶν πωΐ υὐτυύκρισιν, εἶπεν αὐ-- 
τοῖς, : με πωραίξοι Φέρετε Μὲ δέωαεμον, ἵνα ἰδέω. Οἱ δὲ 

ΠΡΊΝ χα ̓ λέγᾳ αὐτοῖς, Τίνος ἢ εἰκῶν αὐ τη δὴ ή Θι)ρα Φ᾽: 

Οὐδ ὅπον πὸ, Καίσουρος. Καὶ δποκριδεὶς ὁ ὁ Ἰησοῖ εἶπεν αὐ-᾿ 

τοῖς, ̓Απόδονιϊὰ Καί σουῥος Καίσουρι; πο 15 Θεοῦ τῷ Ὁ Θεῷ. 

λη Καὶ ̓ἰϑαύμασευν. ἐγ᾽ ἀυπῷ. Καὶ Πἔρλϑ6) Σαδδουκαῖοι τϑὸς 

αὐτὸν, δἵτινες λέλρισίν Δυάςωσιν μη εἰ "εῇ, Καὶ ὑπηρρρτησεων αὐ)-- 

τὸν »λέροντες, Διδδίσκαλε; Μωσῆς ἔγραψεν ἡ ἡμῖν, ὅτι ἐὰν τινος 

ἀδελφος Χποϑανη, καταλίπῃ γώκω, "ἢ τέκνα, μυὴ ἀφ, 

ἵγα, λαθῃη ὁ ὃ ὁ ἀδελφὸς ἰμλῳ δ΄ τί γιυαῖκα αὐτῷ, κὴ ἡ ὀξανακῆσῃη 

σπέρμα τῷ Ὁ ἀδελφῷ « αὐτῷ. πα" ἀδελφοὶ ἦσεων, καὶ ὁ ὃ τεϑ- 

τοῦ ἽΝ γαυώρχᾷ, ΕΣ ἡ Ἀτοθνήσκων ἐ “κ ἀφῆκε ατί βμω" καὶ ὃ 
δεύτερος ὑλαθον αὐτέω, κα ἀπέϑωνε, ὦ ἐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε ασὲρ 

μα: καὶ ὸ Τείτος ὥσαυτως, ῷ ἔλαζον αὐτέων οἱ οἱ ἐπα, καῇ ὅκ 
ἀφηκαν ασέρμα" ̓ ἐλείτε᾽ παιντῶων ἀπέϑανέ κοῦ ἡγωωή. ὧν τῇ 

δῶν Δλὐαςείσέ, ὅταν λυαςῶσι, γος αὐῇ: ἐσαι γανή : 5 σὲ ἢν 

ἐδον αὐτίω γιωαῖχᾳ. "Καὶ ποκριϑεὶς ὁ ὁ ἴσοις οἰπεν αὐζοις, 

Οὐ δια 7ότο πλαναῶε 7) εἰδότες τὰς γφαφας, μηδὲ δὲ ἃ δὰω ἫΝ 

μν τ: τῷ Θεοῦ; ὃ οταν ἊΣ τὰ γεκρὼν ϑϑαςῶσιν, οὔτε γαιμιουσιν, οὔτε 

γαιμίσγκονται ΔΝ εἰσὶν ὡς ἀήελοι οἱ δὲν (οι ς οὐρανοῖς : Περὶ 3 

7 γικρῶν, δή ἐγείρονται, ἐρῃε ὀἀὐέγνωτε ο Τῇ. ἢ Οίδλῳ Μωσέ ὡς, 

οι ὦ βαπτὸυ᾽ “ὡς; εἶπεν » ἀν ὁ 0 Θεὸ, λέγων, ̓ Εγὼ. δ Θεὺς. Α- 
π᾿ 

ψὰι ριζ. Δ 

ἡστῶν χα ἃ 

“ραϊΐξ.γ.8 

ῥωμκ θ.ἢη 

α.πέδ.β. 

μαῖϑ.κα. Δ 
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λυύκ.χὰ 

Δᾶντιχε. αὶ 
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«.: 

λυδισσυ σε δον τοις ουσσςευτου κυ ὐνιϊε το οὐ εκ πα σι
ς 

'χεὺ δ᾽. λθ Περὶ Οὐ γραμματίως. αἰ Περὶ τῷ Κυρίου ἐοαῇρωτήσεως. 

“33. ΕΎΑΤΤ. 
Ξ » ἘΡΕΝ καὶ δι Θεὸς ἵσοιάκ, (ἡ ὁΘεὸς ἵακως Οὐκ ἐξίν ὸ

 Θεὸς 

ἵμάθαβας. νεβρῶν, δλλά Θεὸς ζωντων ὑμεῖς οἰἷὦ πολὺ πλαγαῶε. Καὶ λϑ 

ἡ “σϑοσελϑῶν εἰς Ἢ σραμματέων͵ ἀκούσεις αὐτῶν συζητοιύστων, 79 

᾿ 7 εἰδῶς ὅτι καλῶς αὐηοῖς ὠπεκρίϑη, ἐπηρφότησεν αὐδ' ποία τί 
λιν... 

ποοοίτη πασων ἐντολή Ὁ Ὁ Ἰηῤιᾷ ἀπεκρίθη ὠυτώ, τι ποθϑ--᾿ ᾽ 

ματα τ αμπασὼν δἷμβ εὐ λῶν, ἄκουε ϊ σροιῆλ, Κύσκος ὁ Θεὸς ἡμὴ, 

Κύδμκος εἷς ὅξϊι. καὶ ἀγωπήσής ὕδκον ῷ Θεόν (ου ἐξ ὁλῆς ᾿ 

οτος πῆς καρδίας (ου,ὁ 2 ὅλης τὴς ψυχης σου, ὦ Φξ ὅλης τὴς δια- 

νι ΜΠ γοίας (ου, καὶ ΟἿ ὅλης τῆς ἰβίος σου. αὕτη “ποοοότη ον τολή . Καὶ 

ΓΝ δευτέρῳ ὃ μϑίρ, αὑτη ΑἸγαπήσής ὃν πλησίον (υ ὡς σεαυτόν. τωϊεῖ 

ῬΌΝ ἢ μείζων ύτων ἀλλη οντολὴ Δ ἔεί. Καὶ ἐπεν ευπὼ ὁ )ραμμα-- Ἵ 

μλα ς γριὰ Καλῶς διδώσκαλε ἐπὶ ἀληϑείας εἰπε, ὅτι εἰς 1 Θεὸς, ὦ ᾿ 

δ ἐπ ἔσιν ἀλλίθ’ πλίω αὐτῷ" καὶ ὁ ἀγωποῶν αὐτὸν Οἷξ ὅλης τῆς, 

καρδίας καὶ ΦἿΖ ὅλης Ἴης σὰυέσεως Ω οἷ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ 

ὡξ ὁλῆς τῆς ἰοος ; "ὁ Ω ἀγαπᾶν ἢ “πλησίον ὡς 
ἑαυτὸν, ᾿πλέφὸν ΕΡΜΗΣ 

δξη παύτων τὴ ὁλοκαυτωμάτων τὴ “ἦμ' θισιῶν. Καὶ ὁ ἵηίοις 

Δ ἰδοὺν αὐτὸν ὅτι νοαυεγῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν ἀσπὸ, Οὐ μακραΐ ̓  ᾿ς το 

πὸ τὴς βασιλείας Τῷ Θεοό. Καὶ οὐδεὶς ἐκέπἐζφλμα αὐδὸν ἐ- ἢ", 

μαθχΒ᾽ περφῳτηστ. Καὶ Σστοκριϑὲς ὁ [η(οις ἔλεγξ, διδούσκεων ἐὺ τῷ μ᾿ 

ἐμ ἑερῳ, , Πῶς λέρρισιν (ὃ λραμματεῖς, ὅτι ὁ Κριεὸς, ἡὸς ὅξ1 μι 

Δαξίρη; αὐὸς γωρ Δαζ)σὶ εἶστεν ὧν τῷ πνδ᾽μαπ]ῳ ἀγίῳ, 

τλ..08.Α ὶ Εἶπεν ὁ Κύρκος Ἰῴ κυρλῳ μου, κάϑου ωκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 

, ϑῷ Οις ἐχθροις ί(υ ὑποπόδιον δ μ ποδῶν σου. Αὐτὸς οὐὖ Δα-. 

. ()η λέγ αὐτὸν κύθμον, καὶ πόϑεν ἡὸς ἀν ὅδ; Καὶ ὁ πολις 

ΤῊΣ ὄχλος ἤκουεν ἀυδ ἡδέως. “Καὶ ἐλεγῆυ αὐτοῖς ον τῇ δισαγη με 

ἤκῈ : αὐτοῦ, Β λέποτε ὁσὸ ΠΗ͂Ι ἡραμμαπέων, ϑελόντων ὃν ςὐσλως 

ἠρβοαποιτεῖν, καὶ ἀασασμοις ἐν ταῖς ἀγοράς, κο! πσθφτοκα- 

᾿ϑεέδρίας ὃν ταῖς σὰυαγωγας, καὶ χοροΐζκλισίας ὧν Ὅς δεῖ 

ματθαγ δος φββοιβὶ σἱ κα τοοϑίοντες τας οἰκέας χηρῶν, ἢ χσοοφασᾷμακρά "Ἢ 
οὐρὰ οὐδ ὦ ἢ, ἡ ἢ ! ΡΟΝ - 
ΔΛακικα. Α -ηςγοοσευλορδρόν ϑτοι λήκψονται “«πἰϑλοσῦτε ον Ἀριμᾶ. Και καᾳ-- μα 

χἰλος άλλέ γαλκὸν εἰς Ὃ γαξοφυλοίκιον. καὶ πολλοὶ “πλω- 

τοι ἐξαλννὸν πδλλᾷ νὴ ἐλϑοῦσω μία χηρὸι τβωχὴ ἔξλε λεπῆα 

: δύο, ὅὅ3: κόδρῶν τς.
 Καὶ χϑοσμα λόσϑι μ

δϑιιΘ’Όι μᾶ 4 π 

μὰ Τ'εεὶ δ δύο λεα]ὰ βαλούσης. 
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αὐζοό, λέγ αὐτοῖς, Αμίω λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χῆρφι αὔτη ἡ σίω-- 
χ᾽ “λεῖον παΐτων βέξληκε ΠῚ] βαλόντων εἰς “ὃ γαζοφυλά- 

χεονπαΐτες γα ὡκ Τῷ πϑιοσεύοντος αὐτοῖς ἐθωλον "αὗτη δὲ Ὁ 
οι τῆς ὑςερήσεως αὐτῆς παῦτα ὅσίκ εἶχεν ἔβαλέν, ὅλον τὸν βίον 

αὐτῆς. Καὶ ὠκπορδυομδ δα εἰυΐν ὡκ ἦ' ἱερού, λέγᾳ " 

ὐπὸ ἧς ἢ μα ϑητῶν αὐξ Διδασκαλεῖδε ποζοποὶ λίθοι, χἡ πο-- 

ταπαὶ οἰκοδομκα! Καὶ ὁ ἰησούς Σστοκριϑεὶς εἶπεν ἀυπὼ, Βλέπεις 

ταῦτας τὰς μεγοίλοις οἰκοδομας ; οὐ μὴ ̓ἀφεϑη᾿ λίϑος ὄχι 

λίθον, ὃς αὶ μὴ! χαταλυϑῆ. Καὶ καιϑημβθου ἀυΐφ᾽ εἰς “ὁ ὄρος ἣ᾽ 
ἐλαιῶν κατέναντι ἡ: ἱεροῦ, ἐπηρωῶν αὐτὸν ΚΑΤ ἰδίαν Πέζος ὯΝ 

ἰακωζος ιὴ ἑωάννης ᾧ Ανδρέας, Εἰπέ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔφοι,; 
ὁ ΠΣ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα. ταῦτα σίῤυτελειοὶζ . ὁ δὲ 

ἴησοις δστοκριϑεὶς αὐτοῖς, ἤρξατο λέγάν, Βλέπετε μὴ ἴες ὑμας 
Ι τ λ λ. Ι . λον ν } ! ! 

᾿ πλανήση. πολλοί γα ἐλόυσονται οι πὸ ονοικατι μου, λέρον-- 
ἢ λ ἢ 

τες, πὶ ἐγὼ εἰμ πολλοις πλανήσουσιν. ὅταν ἢ ἀκούσητε πο- 

λέμοις ὃ ἀκοὰς πολέμων, μὴ 96οειε" δε )ο.. “πμέώϑαι. δλλ᾿ 

οὔπω Ὁ τέλος. ἐγερθήσεται γὼ ἔθνος “72:1 ἔθνίΘ)", καὶ βασιλεία, 

ὁ) πὶ βασιλείαν. (ᾧ ἔσονται σάσμιοὶ καὶ τόποις, Καὶ ἔσονται λιμοὶ 

ὡραχα!." ἀἄρχαϊ᾽ δῖῆνων ταῦτα. Βλέπετε δὺ ὑμεῖς ἑαυ- Β 

τοις. πουρα δωσοίσι Ὁ ὑμᾶς εἰς (ἰνέδρια, καὶ εἰς σώμα γωγας 

δαρήσεαε, (ὃ ὄχι ἡγεμόνων Καὶ βασιλέων ςν ϑήδεοϑε ἕνεκεν ἐ- 
» τ οὗ Δ ὁ λ» Ι ΜΞ “Ν“ἪΆ ῸΜ 

μοδ, εἰς μδρτύθκον αὐτοῖς. Καὶ εἰς παντα ἴᾳ θνη δὲ, χσθϑοτον 
ἡ τ εἶς .ῳ γν 1 ΗΝ, 

κηρυχίου αι "Ὁ δυαπέλιον. ὁταν δὲ ἀγαγωσιν ὑμαρ ποῦρα δεὲ- 
Ὶ λ τ τ ὩΣ Ϊ Ϊ ν Ν λ2 “ γΎΑΩν»  » 

δόντες, μη συθομμέραμίνατε ἐ ΑθιἈΉσΉΤΕ, μηδὲ μδηετατε δ Ν 
ὲὶ 5 ἦ “ΜΦ ὍΜ ᾽ ΄ Ωο, « ἊΝ ἘΠ ᾽ » ε 

ὃ ἐὰν δδϑη ὑμῖν ον ἐκαίνη τῇ ὥροι, ἴουτο λολειτε" οὐ γωρ ἐςεύ-- 
' τς ΄-ν ᾿Α3 εἴ ΤᾺ .“" εἰ ἰ λ Σ 

μεῖς οἱ λοιλοιευτες, διῶ ἡ σινευμλα ὁ ἁμ. ΤΠαρφ δῶσ δὲ ᾿ 
7 γ᾽ , ) Ἢ [ χ- λ } ᾽ Ι ΄ 

αὐδελῷος ἀδελῷον ας ϑανᾳτον, "ὰ στα Τὴρ Τέχνον, "ἢ ἐπαναςησοῦ-- 
[ ἮῊ τὸ ον Ἐπ ἡ ᾽ Ι λυ» 

τοῦ τέκνα. ὦι αονεῖς, ΚΟᾺ Θνατωσοισιν αὐτοῖς. ΧΟ ἐσξοῦε με: 
Ι ες Χο 1 δον ν7 Ϊ ες αὐ ὁ ΄ ᾿ 

σουμλροι ιἱπσδ'πούτων διὰ 5 ὀνομα μου.. ὁ δὲ ιἰπρομείνας εἰς 
᾿ς «οὐ (! “Ὁ Ωλν Ν ! “ον 

γελος, Ουῖτ, στοιϑήσετα. οὕτω ὃ ἰδῆτε βδελυγμα τῆς ἐρη-- 
[., ΟΝ Ἃ ΄σν Ι. γος ἃ {4 3 

μωσέως, “5 ρηϑεν χχυὺ ΔανιηῆλήὩ χυθοφηήθου, ἐςὸς ὁποὺ οὐ 
δεῖ. ε γα; γῶ ων ! ) [. ες} ΠῚ ΄ Ι ὠ ! 

ι, (ὁ αναγινώσκῶων νοείτω, τότε οἱ ον τῇ Ἰουόδᾳ Φβυγέτω-- 

σῶν εἰς ὀρη"ὁ δὲ ὁ] ὁ δωματος, μὴ καταβάτω εἰς τίω 
τ, ἐξ ν»  “΄ Ι4ῷ2ῷ.» τ΄»! ς ἐπὴν πὰ ἦτ δ 

οἰκέαν, μηδὲ Εἰσελ ετὼ ἀρ ἵοοκ τῆς οἰκέας αὐτό. Κα ὁ εἰς 
ἔπ. 

Ανκ.χα. Α.Ὦ 
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μα. κδι Δ 

. χεάνὦ 
᾿ς ὐϑαδνν 

᾿γηται ἢ Φυ 7» ̓ ὑμὴμ χεμῶνος. ἐσΟν ΤΑΙ γὼ ᾳ᾿ 
ἡμέραι. ἐκεῖναι 

 χαὶ (Ὁ ἀςέρες' ἐξ Ηἱ οὐρανοξ ἔσονται ὡκπί 

τς ΜμΥ Περὶ ὁ ἡριέρας κῷ ὥρας. Ὁ ὦ 

88 τ᾿ " ΕὙΑΤΤΓ. 

Φ. ἀγρὸν ὧν, μη ὶ ὀλιορεψάτω ἐς ΟΣ ὀπίσω οἶνραι Κ ἱμά- 

πὸν αὐτοό. Οὐαὶ. δὲ ταῖς ἐν γαφρὶ ἐλθύσευις καὶ τ
αῖς ϑηλαν 

ζόύσαιο ων ὑκλίναις τῶὶς ἱὰὲμνέ ρα!ς: «πϑϑσεύχεθε δε ἵνα μη γ
6- 

θλίψις. δα οὐ γέγϑνε ̓ιαύτο᾽ τί Ὥρχης, »όσε
ως ς ἐκτι- 

σεν ὁ Θεὸς, ἕως 4 Ὧν γώ, οὶ οὐ μη ; ϑνηται: ; ἡ εἰ μὴ Κύο
κος ἐ- 

κολθξώσε ταῦ ἡμέρας, ἀκ ἂν ἐσω 9» πῶ σοι σερξ' λα δ
ιδ "Ὅς 

ὠκολέκ τοι. οι  ὀξελέξατο, ὑκολόξωσε ταὶ ἡμέρας
: 'Καὶ τῦτε. 

ἐανερὺ ὺ μὲν, εἴπη, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χρκεος, ἢ ἢ ἰδοὺ ὁ ἐκεῖ, μ
ὴ πιςεύσηπε. 

᾿ ἐγοερϑησονται 7» ψευδόχριροι. χα ᾿ ψευδοισίερφη τὰ, Κα
 'δὼς 

(οισι σημεῖα, Ὁ τέρατα, «πϑθς Φ δυτυπλαχᾷν, β  δριυ
α Ἐν, καὶ 

(ὗν. ὠκλεκτοις. Ὑμεῖς δὲ ὶ βλέπετε ἰδοὺ υ πσεϑείρηκαι ὑμῖν “πα"-’ 

τα. ̓Αλλ ων ὑκείνρις ταῖς ἡμέραις, μῷ τ τίω θλίψιν ἐκαίνίαυ 

ὁ Ἴλιος σκοτιεϑησεται, καὶ ἡ ὶ σελίωη οὐ Νὰ Φιηθς αὐτῆς, 

τδρν καὶ. αἡς Ιϑυυα- 

ον σα, Ἰῶν Ὅιις οὐραϑοὶς σαιλόυϑήζονται εκ Ὁ τῦτε, ὄψοντ
αι ὃ Ἂν ὑδν 

ᾧ' ἀνϑρώπου ὀρρομνζο: -Ψ νεφέλαις μϑλ “δωσάμεως πολ
λῆς 

Ὄ ἡ δόξης. καὶ τῦτε Χποςελὴ Οι ἀήέλοις ὁ π᾿} ὲ ὀΠ
ισάραξ 

ὩΣ ὠκλεκήοις δ αὐτοῦ ὡκ 

ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. Απὸἢ τῆς σύχης μάϑετι τ Ἐπεραξολί
ω. 

ὅταν αὐτις ἦδὴ Ο ἡ κλάδὲὸς ἁπαλὸς γβϑηται,κὴ ̓ ὀφ
υη Δ φύλ-- 

λαοῦ, γινωσκέτε ὅτι ἐήτ ἃ ̓ ϑέρος δξίν᾽ οὕτω Καὶ ὑμεῖς, ὅταν 
τα-- 

τοι ἴδητε γινὸ 

ταῦτα ἤμηται. ὁ οὐρανὸς καὶ, ή 7" ἢ πούρελάύσονται "οἱ δὲ λόγοι 

μου οὐ ἐμὴ φφρϑωσι... “Πέρα δὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης." Ἂὶ τῆς
 ὡ- 

ρᾷς οὐδεὶς οἰ δὲν, οὐδὲ οἱ ἱἀητ) λοι οἱ ΟΜ οὐρανῷ, οὐδὲ ὃ ἡὐς, εἰ μ
ὴ 

ὃ πατήρ. ̓βλέπετ, ἀγρυπνεῖτε Ὄ ἡ πεϑρεύχειϑε. ὅπ οἰσουτε γ
αρ 

πότε ὁ καρ ἐς ζξιν. ὡς ἄνϑοθοπος δστόδομιος ἀφεῖς σίωυ οἰκίαν 

, αὐτοῦ ΚΩΗ ) δοιὶ Τὶς δούλοις αὐτοῦ ὀξοισίαν, ᾧ ὁ ἑκάσω Σ ἐρ- 

ἡὰι ἀὐτῶ, κα Πῷ ϑυεφρρῷ ὁ ἐγετείλριτο ἵνα ἼΣΩΝ .26η)ορεῖτε 

οι" ἴα ὀϊδουτε » πότε ὃ κύριος τῆς. “ ἐῤχέται, : ὀψε, ἤ
 ἥ 

μεσονυχτια, μ Τλλοάθροφωνίας ἢ «ϑεϑῖ. "μη ᾿ ἐλϑῶν ὀξα
ιφνης, 

ὡρηύ ὑμας Σ κάθ δἰ δοντας. 5 ὑμὲν λύγω,πᾶσι λέγω γρηυγορᾷῇ. 

ν 
" 

ὥς" 

᾿ " ἼΣΑΝ, ἂν ἃ 

ἕ ὐγανοδ πί-. 

σῆοντις. ῬᾺΣ 

μα ̓ς γινῶσκέτε ὅτι ἐγίις ὅξιν θη: ϑύραις.. .ὠμίω 

λέγω ὕμαν, ὅτι οὐ. μ᾽ ' πουρέλνϑη ἢ ἱβνεα αὗτη μέχξις οὗ παντο 
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ἮΝ ἃ δ παίχα δὶ ἀῷμα δυο ἡμέραι: ζ ἐζητοιιυ ισ 

: ΘΟ ἀρργερεῖς κα οἱ ἡ μπ πο; 0
: αὐτὸν ὧΨ δόλῳ κρατ ᾿ 

Δ΄ σαντες, δστοκείνωσιν Ἔλες ᾿ 'δι μη ἐν τὴ ἑορτὴ, μήποτε ϑορυ- 

βος ἐςθὰ (ὁ λαοί... Καὶ. ὄνος. ἀμήν. ὃν. Βηϑουνίᾳ. ᾧ ἯΙ ̓ 

κίᾳ Σίμων: Ὁ Ὀλεσευδ, καιτάνειμδύου αὐτῷ, ἦἤλϑε γῆ ἐ- 

ϑύσοι ἀλαίαςρον μώρου, γάρδου πιρίκῃς πολυύτελοιζ' ΚΙ [»- 

τείνασο δ ΝᾺ δλαξαςοον, κατέχεεν αὐχὴν 9 κῇ τῆς κεφαλῆς. ἡ- 

. σοὺ) »δέῖωνες ἀγανακζοιῦτες χσθὸς ἑαυτοις, ᾷ λέοντες, εἰς ζιὰ 

ἀπώλεια αὕτη τὰ μύρου γέγονεν; ἠδαύαν γα  Ουτο ποροὐϑη- 

᾿γαι ἐπωΐω τϑλακοσίων δέισαφίων, χα [ δοϑέευαι Οις “ 

ω ἀνεροεμῶντο αὐτῇ. ζοΝ ἴησοις εἶπεν ἄφετε αὐτίωυ, αὐ 

κόποις παρέχετε; λον ἔροϑν εἰργαστοτο ᾿ εἰς ἐμιά. παϑτε Ἄ 

.: οὖν πῆωχοις ἔχετε μθ ὁ ἑαυτῶν, οὗ ὅταν ϑέλητε διιυ ας αὐροι 

ἵνα πουραδὼ αὐν αὐτοῖς «οἱ 5, ἃ ἀκουσοιντες ὀλαίρηο δ 6 ὃ ἐπηηίει- ᾿ 

μεβντα : 

εὖ πον σομ!" ἐμέ 3 ν παϑτοτε ἔχετε. δ ̓ἄχεν ̓αὖτη, ἐποί!σε" σϑοί- 

λοῖϑε μύφασοι μϑὺυ Ὁ σώμα εἰς Ὁ ἐψταφιασμόν. ἀμίω λέγω 

ὑμῖν, ὅπου ἥν ̓ κήρῳχθη Ω δα [γελιονἼϑτο ὲς ὅλον δ᾽ κώσμμον, Ἂ 

δ ἐποίησεν αὕτη λαιληϑῆσέ!) ἐς μνημόσίμυον αὐ. Κα; ὁ ἷς- 

δὰς ὁ ἰσκαθκώτης͵ ἐἰρ δώδεκα, ἀπηλϑε τος Δ 

λόν εἰυπὸ ὁ ἀργυθμον δδιερα!. Χο" ὶ ἐζήτει πῶς ὐκαίφῳς αὐτὸν 

Καὶ τὴ ποϑότῃ ἡμέρᾳ τὴϑ ἀξύμων, ὃ ὅτε Ὁ πα, 

ἴ υγλίρννων εἰὐπὸ οἱ ἣ Εἰ ἩΤαι [αὐτῇ Ποὺ ϑέλείς ἀπελϑοντες: 

᾿ ᾿ἰδιλασωμλο να. ̓Φαγυς παϑχα: "Καὶ Χποσέλλειδυο τ μαῈ 

ϑντῶν αὐτοῦ κ »ἾὉ λέγε αὐτοῖς, Ὑ πα γέτε εἰς τίωω πόλιν, ( ἀπάᾶν- 

"ἘΞ ὑμῖν ἀήϑοθοπος κεροίμιον ὕδατος οἸβαταζων ἀκολθυϑήσου
- 

.1ε νπὸ, ὧδ ὅπου ἐὰν εἰσελνϑὴ, ἀπατε τῷ Ὁ οἰκοδεσπότῃ, ὅτι 0 ὁ δυδο.-- 

σκώλος. ὙΠ ̓ Πο 611 κατάλυμα ὅπου “ὃ πα ὁ, μῷ τὰ μδὴμ 

“μα ϑηχῶν μοι φάγω: Καὶ αὐὐηὸς ὑμῖν δείξει λὐώχγέον μέγα 

ἐρρω δον, ̓ἔζιμον" ἐκει ἑτοιμα σουτε ἡμῖν. πα, [ὀξῆλϑον ᾧ 

μῶώϑη ηταῖ αὐτῷ, Ρ ἤλϑον εἰς τίω πόλιν χα ̓εὗρον ̓καϑῶς εἶπεν 

αὐτοῖς, Καὶ ἡποίμα σειν" τς παρα: Και ὀψίας. βνομδιυης ἐρ- 

χέτη μῇ Ὁ ΤΜ δώδεκα «ἡ ΚΑ ὶ λὐακειμῆμων αὐτῶν κὶ ἐάδιόντων, 

εἶπεν ὁ ἴησοις ̓ Αμίω λίρω ὑμῶν, δῖε εἰς ὧξ ὑμὴν αι Ἦ 

ὁ ἐεϑίων τὰν ἜΜΕῚ Οἱ ᾿ ἤρξαντο λυπεῖαναι, καὶ λέγφ ἀ 

᾿ς μα’ ἐπε θ. 6} ὙΦ ῊΝ αυφοφητεία. 

“ 
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καϑ' ες, μήτι ἐγώ: ; Καὶ ἄλλος, μήτι ἐγω;Ο: φ ) ἀποκριϑεὴς εἶπεν 

ΕΥΆττι. 

αὐτοῖς, Εἷς οκ ᾧ ἢ δώδεκα ὁ ὁ ἐμξαπῆβομδιος μετ ἐμοῦ εἰ εἰς ὁ τρυ- 

(λίον .Ὁ δ" ὑὸς ων ἀὐϑοώπου ̓ ὑπαγή, ̓ καϑῶς γέγραπῆαι. 

που πουραδιδ.). καλόν ἰω εἰρε, εἰ ὅκ ἐρβυνήϑη ὁ ὁ λύϑορπος ἐ- 

κῶνος: 'Και ἐσθιόντων αὐτῶν ολαξων ὁ ὃ ἴησοις ὃ ΟΠ. λογήσας 

ἔκλασε, ἔδτωκεν αὐτοῖς, εἰ εἰπε “Λάξετε, Φάλγετε' ̓ζῦτ ὅπ ὃ 

σῶμά βου: Καὶ ̓λαξων ἡ Ἢ ποτῆέκον »δὐχαφατησας ἔ ἐδϑοχεν αὐ- 

τοῖς «καὶ ἔπιον οἷ ἀ ἀυΐ᾽ παΐτες. "ὁ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο 651 Ὁ αἹ- 

μά μϑὺ Ἃ ὁ δ χρυνῆς διαιϑήκης, το, δὰ πολλῶν ὠοχαυόμδρον. 

ἀμίω" λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐρκέτι οὐ μα πίω ὧκ τε Η: γβυνήματος τῆς 

Ὡδλαυτα: οὐαὶ Ε τῷ Δ ϑροόπω ἐκείνῳ. δὲ οὗ ὁ ἡὸς τ θώϑρω-- ον ΑΣ 

! ἜΣ 
ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέραις ὑκαήνης ὅταν αὐτὸ πίνω κρηνὸν “ τὴ ̓ 

βασιλείᾳ ό Θεού. Καὶ ὑμνήσειντες, ὀΐξηλϑον εἰ εἰς ὃ ὄρος Τὴ ὁ ε- 

λαιῶν. και [λέγῃ αὐτοῖς ̓  ἴησοις, "ὅπ παύτες σκανδαλιώϑησε- 

ο)ε ὦν ἐμοὶῶν τὴ νυκτὶ ταῦ τή, ὅτι ,γέρρατβαι, Πατάξω ὦ ποι-- 

μδα, ΚΑΙ ̓ διασκορπιιϑήσξ) Ἷ  αεέϑξατα.ἶ λα μὴ ἐγερ 

ϑέευ ἡ [με αυϑραξωὺ ὑμαΐς εἰς Σ Γαλιλαίαν. Ο δὲ Πέφοοῖ [ 

εἰυπὸ Καὶ εἰ παύτες σκανόδιλιοϑ!εσοῦ), ΩΝ εξ ἐγώ. Καὶ λέγή 

πῇ ὁ ἵησνις, Αμίω λέγω σΌ!, ὅτι σήμερον ἐψ τῇ νυχτὶ τοῦτη, 

πρὶν ἢ "δὶς δλέκπορᾳ φωνῆσαι, πεῖς ἀποιρνήση με.Ο: 3 κ ἼΕΞ 

δλότου᾽ ̓ἔλεγε βάλλον, ἔαν Ὥ δέῃ (ξναποϑανεῖνσ σοι, οὐ μη σε 

ἀπουρνήσομαι - . Ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ΠΕΡ: Καὶ ἐρλθν- 

ται εἰς χωθίον οὗ ὃ ὄνομα Γεθσημαινη" καὶ [λέγ ᾧ;ς μαϑητῶς 

αὐτούς Καϑίσωτε ὦ δὲ ἕως πὐδϑσεύξωμαι. Και ̓πωράλαμᾷα- 

γοι τὸν πέζον ΚΟΜ ̓ῷ ακωξον ( ἰωαννίευ μι ὁ ἑαυτε, ῷ ἦρξα 

Φ ὀκϑαμξ εἴαϑαι ῶ αδε μόνεῖν. Ω λέγ αὐτοῖς, Περάλυπὸς ὀξιν 

η Ἰψυχ ει ἕως ϑανάτου. μείναϊ: αἷδὲ χὰ Ὁ λ6η)θρειπε᾽. Καὶ ζῷθ9-- 

εἰ μικρὸν, ἐπεσὲν "δι τὸ Ἵ γῆς, Ὁ «αερσηυχεζ “να Εἰ ἰδαυα- 

ν ὅθι »παρέλϑη ἀπ᾽ ἀμΐ ἡ ὥρα, κοι ᾿ἔλεϑν, Αρ(ὰ ὁ ὃ πατήρ, 

πανται δυνατὰ (οι: “παυρένεβοε ὃ Τὸ ποτὴ μον ἀπ ὁ ἐμοό ζυτο. ΣΧ αὶ 

τ ἔγω Σϑέλω, »λάπ σύ. Καὶ ἡἔρχῷ), "ἡ εὐθάσκει αὐτου ἐκαιϑεύ- 

δόντας, α λέγ τῷ ᾧ Πέρῳ, Σίμων καϑεύδῳς , ἀκ Ἴλωσας “μίαν 

ὥρφιν. 265) ρῆσοιᾳ 5 λρηγορόιτε ἢ χοοϑοφυχεῶε ἵνα, μὴ εἰσέλ--᾿ 

͵ ἀμ χώ ἕν ἃ ̓ ὅτε εἰς τειξασμον. . 3 

Ν Ἢ ᾽- 

δ β. 
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ὑπῶ οὃς, ἀγωμδν δου ὁ αϑραδιδοις μέ ἡηϊικε. 

δα κατα ΜΑΡ Κ. ν 91 

ϑυνής. Καὶ Ἰαλιν ἀπελϑῶν «έρσνύξατο, (δ οὐπὲν λόρον ε1-- 

πῶν. κὰ ) ιὑπορρένψας εὖ εὗρεν αὐτοις ποίλιν καϑεύδεντα. (ἴσαν ὃ 
Φ ὀφϑαλμϑὶ αὐτῶν ̓ βεξαρημδμοι) καὶ ὅκ ἡδέσιν “ς ἀυτὼ 

ε δσϊοκριϑῶσι. Καὶ ἐρχέται δ τρίτον, ῶ λέγ αὐτοῖς, Καϑεύδετε 

ΕΣ λοιπὸν ̓  ἀῤαπαυεῶν. ἀπέ «ἠλϑενή ὡφφο ἰδοὺ πωυραδιδὸ- 
χα ὃ ἡὸς Τῷ Δυϑρώπου εἰς τας χεῖρας ΤΠ] ἁμδρτωλῶν. ἐγείβε- 

Καὶ ἄϑϑεῳς ἔτι 

ἀυΐ Ἀρλοιώτος «ϑἰραλγήνεται ἰοὐδαρ" εἰς ὧν ηὴμ΄ δώδεκα, καὶ 

μεῦ ἀυΐῷ ὄχλος πολις μέλ μα αρῶν κ' ἢ ξύλων, ̓ῶνρα, ἢ! ᾿ ἄρ- 
ρα χιβέων ὁ τὰ )ραμιματέων νὴ ᾿πρεδβυτερων. δεδῶκει ὃ 2: ὁ 

αὔραδιδοις αὐτον, »σύατημμον αὐτοῖς, λέγων, Ον ἃ αν φιλήσω, αὦ-- 

τὸς ὅς: χρα τήσρετε αὐτοῦ, Καὶ ἀπαγαίγέτε ἀσφαλῶς. Καὶ ἐλ-- 

ϑων, φϑεως Ἰσθοσελϑῶν ἀντ λέγη, ῥα β(ὶ ῥαβοί καὶ κα-- 

τεφίλησεν αὐτὸν. ᾿ 2 . ἐπέξαλον ἐ ἐπ αὐτὸν ταῦ χεῖρας αὐτῶν, 

»πγ κα ἐκράτησαν αὐτόν. Εἷς δέ ες Ὁ παρέφηκότων ασασαίμδυος 

ἜΡ μάχαι θαιν, ἔπδισε (Ὁ ῷ δουλον ἐξ Θρχδέως, Ὁ ἀφεῖλὺν 

ρπι ἀμλῷ δ αὐπον. ζῶ Ὁ Σπιλφιον εν Ο ἴησοις εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ὦὶ λη- 

τὴν ὀξήλϑετε μτὶ Φλ μα χαηρων ὦ ξύλων συλλαζεῖν με;και. ἠ- 

μέραν ἡμίω τές ὑμας ὡΨ τῷ Ὁ ἱερῷ διδασκων, κέ ἐκρατη- 

μωξ σουτέ μὰ ΣᾺ Ψα, πληρφ ϑῷσιν. αἱ ἵέαφαι. Καὶ ἀφέντες αὐ: 

,Ξ παϑτες ἐφυλον. Καὶ εἷς ἴες νεανίσκος ̓ ἠκολουϑῳ ἀυτῷ, Ὡϑ»- 

δεθλημῆυος σινδόνα. ΠῚ γύμνου' Καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νέα.- 

ψίσκοι " ὃ ἢ κατα λιπῖονὶ Υ ᾿σιγδῦνα, ογύμνος ἐφυδυ « ἐπὶ αὐτῶν. 

τὶ Και ̓ ἀπήγαγον ᾧ)} ἴησριω τεὸς ̓  ϑρχιέρέα" κι (έρλονται 

οἰυπῷ παντες 40 ϑρχδεῖς κα, ὦ σὲ πρεσβύτεροι Ὁ οἱ λραμματές. 

“ ρπὴ 'κρις 0 μέξος, ̓Ξ μακρόσεν ἡκολοῖ ἐϑήσεν ἀυπὸ ἕ ες ἔσω εἰς σίω 

τἀϑλίω τ τἕ ϑρχερέως, ς ΐω ἡ συΐκαιϑυμμος μ Ὁ Τὴ ὑπηρετῶν, 

χὰ ΟΣ ̓ϑερμιαινόμῆυος χοὸς ὁ φως. ὋἱΪ: Ἔ ̓ϑρχηρας καὶ ὅλον Ὁ 

σι δριον ἐζυραυκο ὁ ἰησοό μὲρ' τυράαν, εἰς "ὃ ̓ϑανατεῦσαι 

εἶ αὐπὸν "ἢ οὐχ εὕρασκον.-πολλοῖ ΠΡ ἀψευδομδρτύροιυ κατ αὐ--. 

᾿ 75, κοῦ ἴσοι αἱ μδρτυ ἐαι ὅρκ ἤσαν. καὶ Ἰενές. Δύα ςοότες ἔψευς 

δομδρτυ βου κατ αὐήα, λέοντες, σον ἡμεῖς ἧς ἠκούστεμδ ἀλλο, 

Ι λέοντος, ΚΟΥ ἔγω καταλύσω δὲν ναὸν τοῦτον δ᾽ ᾿ χέροποίητον, κὴ 

᾿ δια ποκῶν ἡμερῶν ἀλλον ἀχφροποίητον οἰκοδομνήσω. Καὶ) οὐδὲ 
Ἷ 
ἴα. 
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ἽΠΠΩ ᾿μξ πρὶ ἽΝ τι Ὁ Τύζου, 
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9: ΟΠ ΕΎΛΕΓΓ. 

--.. 

ε 

ΟΡ ἡρνῴτο. ̓  μ μικρον πεύλιν οἱ ἘΣ 

οὗπως Ἰση ἰὼ ἡ  μδρτυρία αὐτῶν. Καὶ Δύαςος ὁ ξρχιβει εἰς 

δ) μέσον, ἐπηρόϑτησε ῷ ἱνσοι »λέγων, Οὐχ ποκρίνῃ. οὐδέν; : 

4 οὗ οὗτοί σου καταμδρτυροῦσιν Ο: ὃ ἐσιώπα, Ἂ οὐδὲν ἀπεχρίνα, 
Ὥ. Πάλιν Ο ὁ ϑρχεέρεις ἐπυρῴτα, αὐτὸν, Χρὴ [λέγ ἀυτῷ, Σὺ εἰ ̓ 

Χραρς, ὁ ὑος ΤΕ Ὁ ἀφ) λογητού ; Οᾷἢ ὦ εἶπεν ̓ ἔγω εἰμι" : "ἡ ὅ-- 

Ἅψεϑετὸ τὸν ἡὸν ζυό δὠϑρώπου μετ εν οκ δεξιῶν ἢ τῆς διωά-- 

μέως, Ὁ ἐξ μδιον' μ᾿ Τβνεφελὼν ὃ ἐρανού. ὁ δὲ ὄρχεις 

ρέις διαῤῥὴ αφζροις χιτῶνας αὐτοῦ »λέγ, Τί ἔπ θέαν ἐχομῶν 

μδρτύφων;ἠκούσευτε᾽ τὴς ̓βλοισφημίας. “(ὺ ὑμῖν Φαινέταις 6) 

δ παύτες κατέκριναν αὐτὸν φηε ΕΔ. Ὁν ϑυυνάτου. Κα) ἡ Ἰρξαντ ̓  

ογὲς ἐμῆύειν ἀυπῷ, καὶ τὐϑακαλύτσῃειν ὃ πϑδϑσωπον αὐτῷ, καῇ 

κολαφίζειν τὰ τὸ οἡ λύγήν αὐτῷ, «αθοφήτευσὸν.᾽ Ὁ οἱ ὑπὴρ ρέ- 

ται ῥαπίσμιασιν αὐτὸν ἐθαλλον. 

μ᾿ σ ὅ Ναζωρίωδ ησοδῆθα. Ο: 3 ἠρνήσοιτο, λέγῶν, Οὐκ σία 

ἐδὲ οἰ πὶ σαμίο Ἴς συ "λέγ. Καὶ (ὀξηλϑεν ἔξω ἐς ὁ πρδϑαύλι- 

ον"ᾧ ἀὐλῴυτωρ ἐφωνησε. Καὶ ἡ παι δισκη ἰδοῦσα, αὐτὸν παλιν, 

ἠρζατο λέχήν ζϊς πϑρερνκόσιν, πίε (Ε αὐ εν. ὁ: : “πίώ- 

τες ἥν ἐν Ἰὼ Πέσρῳ, 

Αληϑῶς "ξ. αὐτῶν εἰ. καὶ γαρ Γαλ αὐ. εἰ 

ὁμοιάζει. Ο3 ,ἠρξ. αΤὸ ἀναϑεματιξειν τοὶ ὀμνύειν, ὦπι ὑκ σιδὰ 
δ λύϑεθοπον Ουτον ὁ ΟΥ λέγετε. Καὶ οκ δευτέρεά ἀλέκτωρ ἐφών»- 

σε. “Ὁ ὀὐθεμνήϑη 0 ὁ Μέρος ὅ' “ ῥήματος. οὐ εἰ τεν οἰυπῷ ὁ ἴησοις, ὅτι 

πρὶν αἰλέκτοροι Φωνησοι δὶς »ἀπευρνηση μιε χϑίς: Και ΕΠ 

λωὼμ ὄκλαις. Καὶ 43 ῶς Θλὶ 9 περὶ ἐσυμθέλιον 

ποιήσοιντες οἱ , δρχεβς μδ ἢ πρεσβυτέρων ̓  λραμμματέων 
ὅλον "ὃ (φνέόριον, δήσεεντες Ὁνΐ ΠΡΌΕυ υ ἀπηνείκαν, παρέδωκαν 

τῷ Πιλῴώτω. Ὁ ἐπηρφήτησεν αὐ ὁ Πιλοίτος, Σὺ εἰ ὁ ὁ βασιλεῖς 

᾽ Ὁ ἴυόαια ων; Ὁ 3 ) Συτοκριϑὲς εἰ εἰπίεν αὐτῷ, Σὺ λέγης. Καὶ καπηγὸ 

ΟΩ 

.- 

ροΨ μὰν οἱ δρχίδής πολλά." Ὁ δὲ Πιλαῖτος ποίλιν ἐπηρφότήξ. 

σεν αὐτὸν »λέγων, Οὐκ Σσίοκρίνῃ δέν; ἰδὲ πόσοι σου κατα 

τυροῦσιν. ΚΟ  ἰησοῖβ ὁ ὁκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥςτε ϑαυμαζον ῷ 
Πιλάτον. Κατα δὲ ἑορτίωὐ ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὃν 

'Καὶ ὄντος (δ Πέφου ς ὧν Τῇ ! 

αὐλῇ ἄοτο ἔρχεται. μία 1} παιδισκῶν ἐ Θρχερέως, Ω ἰδου-. 

. σϑὰ μέζον ϑερμαινόμδρον, ἐμβλέψασαι ἀυπὶ λέγ, Καὶ σι 

Ἢ ἥ λαλιά σου. 
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φαγνισιν Ξ 

{Τολερ τὸν. γ,., 
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δρ ἤει ἮΝ 

ὀχ ε.,7:; ᾿ 

ἢ .γε.ς.ζ9 

ΓΌΟΝ 

Μμὼς ω ἀνέῆδον αἰμπτὸ, χὰ 

ΚΑΤΑ͂ ΜΆᾺΡΚ. ο΄ 9} 
ἡτοιντο. μὸ: 5 ὃ λογόμδυος Βαραξάς μῇ, μλ ὩἹ συςτισια ςίυν δέδε 

υϑθος, σιπινές ὦ Τῇ ἢ σοὶ σή Φόνον πεποιήχειοῦ. .- ἡ ἀὐαξοήσαις ὁ ὁ - 

᾿ζλος ἤρξατο ξ ἀὐτειῶς, καϑως ἀφ ἐποίξι αὐτοῖς. Ο: 2  Γιλαίζς ἀ α-- 

πέκρίϑ». αὐτοῖς »λέγωι, Θβεῖ εἴ Σστολύστω ὑ ᾿ ὑμῖν Τ' βασιλέα δ Ὧ ἴς- 

δα! ὠννἐγίνῶσκε γὼ ὅτι δια φϑύνον τδαδεδωώκειοῦ αὐ: οἱ δρ- 

χίδάς. Οἱ 5 , ϑρχιερᾷς ἀὐἐσέσευν ἣ' ὄχλον, ἵγα μαλλον τὸν Βα- 

ἐαθθαν δυτολισῃ αὐτοῖς. Ὃ: : Πιλάπος αποκριϑὴς πολιν πεν 

αὐτοῖς, Τ᾽ Ἢ Ὁ ΡῈ ποιήσω ὃν λέγε βασιλέα δ τ ἴκϑαι ων; 

: ἢ παλιν ἢ ἰκραξανΣ Στσύρφσον αὐτὸν ΟἹ 5 , Πιλάτος ἥ εν αὐ-- 

τοῖς, ΤΙ γὸ κακὸν ἐποίησεν (): ὴ  πδιορδέρως ὑκραξαν, Σταύρῳ 

(ον αὐτόν. Ο: 5 Πιλάτος βελόμδρος τῷ τυ ὀχλῷ Ἢ ἱκανὸν ποιϊῆ-- 

στ, ἀπέλυσεν αὐζοις Σ Βαραῦβα". Ω  ϑὲ ἐδωκε ἢ 7’ ἴησοιν ῷρᾳ 

βγωσας να σπιυρφυϑη. Οἱ: ̓  φρατιῶτει αἰπηγαλον αὐ" ἔσω 

Ὁ αὐ λῆς ἢ ̓ ὃ Χ πράιτω ον, Ὁ ἡ συϊκαλουσιν δλιὺ ν πεῖραν, 

ἢ ὀνδυοισίν αὐτὸν πορφύραν, καὶ ἰδ τϑεα σιν «ὐπὸ πλέξαν 

τες ἀκα ϑινον σεφανον, Ὁ δ ἀρξαντο αἰεὶ ζεϑαι αὐτὸν ,Χαιρε 

᾿δασυχάν, ΓΙ [ουδαρων. ἔτυγῇον α Ὁ ΕΝ ᾿οφαλίω χα λαί-- 

» Ὁ πιϑέντες ἃ γόνατα «σρϑσεκυνόμιυ αὐ-- 

πῶ. τοὶ ὅτε ἘΞΕ 2 οἰμπὸ ὠξέδυσαν αὐτὸν τίει πορφύραν, 

ἂ ἐνεδυσοιν αὐτὸν ἱμάτια ἴα Ἰδια. Κὸ ν ὀξασοισιν. αὐτὸν, ἵνα, 

ςαυρῴσωσιν αὐτὸν. Και Ι ἀτζωρδ,οισι φρραροντα ἱενὰ Σήκω- 

Ἴ Κυρίκυαμον, ἐρχομᾶμον « αγι ἀγοο, ῷ (Ὁ πατέρα Λλεζανδρου 

ὁ βούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σωρὸν αὐζρὸ." (α] ̓ Φέροισιν᾽ αὐτὸν ἐ- 

πὶ Γ ὀλορϑα, τόπον, ὃ ὁ ὕΠ μιεδερμίευυόμῆρον, κρανίου πόπος. 

Καὶ ἐδεδίει εἰνπῷ πᾶν ἐσμυρνισμμένον οἶνον " Οδεὲ ὑκὲ λαᾷξε. 

᾿διομέραζον ὦ ̓μαπα αὐἰοῦ, 

βάλλοντες κλῆρον ἐπὶ αὐτὰ ΤΙΝ ο»ῇ. ὐὴ ὥρᾳ ταύτη, καὶ ἐ-- 

σου ρφοσοιν αὐτὸν . Κα! ἱεῦ ἡ θλιγεαφὴ τῆς αὐτὰς εἐλν οὖπι- 

γεγζαμβένη, Ο ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩ͂Ν Γ[ΟΥὙ- 

Δ ΑἹ Ὡ »" καὶ σὰ  ἀἰυπῷ ςοιυροῦσι δύο λησπιρ, ἕγα ὡκ δεξι- 

ων Καὶ ἕνα ἐξ ἀὐωγυμίῶν αὐζού. καὶ ἐπληρωϑηὴ δα Φη ἡ λέ- 

ρύσοι, 'Κα μ᾿ νόμων ἐλογίεϑη. Και οι ἱπαραιπορδυόμδροι ἐ- 

Κα πος αὐτὸν, 

ἡ εε αὐτὸν, χίνοιυτες, τας κεφαλὰς, αὐτῶν, κ᾿ λέ οον--. 

Οὐαὶ ὁ κασαλύων δ ναὸν τ ον τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, 
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ἀρ υλς ορουυλιορρ οί, δ: ὐτϑμου μας ἐς 
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λυκαα Ὁ νὴ Ρ Μαρία [ωση ἐθεώροιυ ποδ 1.5.0). 
ἰω.κια 

" 

᾿ χηρεῖς ἐμπαίζοντες, ποϑὸς Δλη λοῖς μτ' 

: Ν πστὰ " ᾿ ΕΣ ΣαυΣ - ε: 

μῆ ΠῚ ὁ αἰτήσεως οδ σὐμαΐζος τῷ Κυείου. 
ΕὙΑΓΓ. 

σῶσον σφαυτον, “" ἡ καπέζα στο Ὁ ἐξ αυροε Ὁμοίως ὃ ) ᾧ οἱ “ 

Τρ γραμμαπέων ἐ- 

λέ)9ν, Αλλοις ἔστωσαν. ἑαυτὸν " ἐ δαιυαται᾿ σίω σα. ὃ Χραρὸς ̓  

βασιλεῖς δ ἰσοαηλ καταβάτω νι δυτὸ ΤῊ δἰ σαυρού, ἵ ἵνα [δῶω- 

μἂν Ὁ ὃ πιφεύσιω μἷ.᾿ Και ὦ σϊἀυεροιυρφρμῆρμοι αὐ πὸ Ὁ ὠνοϊ δε- 

ὧον αὐτὸν : Γενομδιύης 5 9 ὥρας ἕκτης, σκοΐος ἐγϑυετο ἐφ᾽ ὁλίω 

7 ̓γίω ἥως ὥραις ἐνναπηξ. ἢ Τὴ ὥρᾳ τῇ σννά τη ἐξόησεν ὁ [η- 

σοις Φωνὴ μεγαλη, λέγων, Ἔλα; ἔλωΐ ΚΘ ΗΜ ι σιξαγθανί; ν 

ὃ 561 μεϑερμίωυδυόμϑρον, θεὸς ἴω ὃ Θεὸς μου, εἰρῖι με ῖ- 

κατέλιπες: Καὶ ιἵενες ̓  πευρεσηκὸ τῶν ἀκούσαντες, ἔλεγον, [δοὺ 

Ηλίων Φώνει. Δραμων: ἢ εἰς Ἂ γεμίσας ασότίον ὀξοις, “τὩθα- 

ϑείς τ καλοίμρ, ἐπότιζε αὐτὸν λέγων, ̓ Αφατ, ̓ Ἰδωμῆν εἰ εἰ 

ἔρχεται Ηλίας καϑελῶν αὐτός δὲ [ησοῖς ἀφεὶς Φωνίω “3 

γαλίω, ὀἰξεπνάνσε. ΘΟ ὰ καταπέτασμα, τς δι ναοῦ ἐροϑη εἰ εἰς δὺο 

Στὸ ἀνωϑεν ἕως κάτω. ἰδὼν δὲ ὁ κεντυδίων ὁ ὁ πουρεηκῶς. ὡξ 

Ἵγαντίαις αὐτοῦ, ὃ “Ἢ οὕτω κράξας ὀἴξεσινεσεν, εἰ εἰπτέν, Αληϑῶς ̓  

Δύϑεθοπος. ὧι οὐος! μὸ Θεού. Ησαν: 2 ὁ γαυακῆς δστὸ μακρο 

ὃ:ν , ϑεωρουσαι!, δ» αἧς ὦ ὦ Μαοκα Μαίδαλίμωη, καὶ Σ1ες 

δμα ἡ 7 δ: Τακώξε δ μικροῦ Φ [ωση μήτηρ, "Ὁ Σαλώμη, αἱ ῃ 

 ἠκολούϑοιυ αἰυπτὸ , δεικόνοιευ αὐτῷ, 

Ἂ ἄλλαι πολλαὶ δ σναναξασαι υτὼ εἰ εἰς ἱεροσόλυμα. "Καὶ 

ἠδὴ ὀψιας »βυομένης, ( ἐπεὶ ἰὼ ἡ «ὐλασκϑιὴ, ὦ ὃ 511 τεϑσιξ(α- 

τον) ἤλϑεν "Ἰωφηφ ὃ ̓  Αδαμαϑαίας, ὐλήμων! βουλδυτής, 

ὃς" αὐτὸς ἰε τυθοσδιλόμδυος πω βασιλείαν “ Θεού Ὁ λ- 

μήσας εἰσηλϑε τεθς Πλαίτον, ἡ ἡτήσοι το ὁ σώμα Ὁ ̓  ὑού. ὃ 

δὲ Πιλαῦτος ἐθαύμασεν Εἰ [ἦδο τέθενκε ζ «αεϑσκαλεσει μῆρος 

ᾧ κεντυθάωνα, ἐπηρφτησὲν αὐτὸν εἰ Ἰπάλαι ἀπέϑανε. κα γνοιῷ 

ἀπο κεντυρκᾶνος, ἐδευρήσοιτο Ὁ σώμα τῷ ἰωσήφ. ε α29- 

οὔσας ̓σινδὸῦνα. κὶ " χαϑελὼν αὐδὸ, νᾳλὴδε τῇ ἢ σινδονι, κατέϑηχεν 

7 αὐδὰν μγημείῳ δίω ̓λελατομημδμώ ὁ ο πέτρας » Ὁ πσθϑσε- 

τπύλισε λίθοι ὀχλὶ ἢ ΄ ϑύραν ὅ' τ' μνημείε. ἢ 3 Μαρκαὴ ̓ Μαίδδαλη- 

'Καὶ ὁ δια γένο 

Φῳ 5 σιξξαζου, Μαεία ἢ  Μαϊδαληνή κὶ ἢ Μαδῴα ἢ Φ Τα κὰ- 

ὧν καὶ Ὁ Σαλώμη ἡ2)9 ἐπα 1. ματα, ἵνα ἐλϑούσοωι δλείλψωσιν 

ὅτε ίω ον τῇ ἢ Γαλιλαίᾳ, 

8 στὸ σιη; '“ν, 
, 

δ ἄφες. βιἡ 

πν Ψ «ἢ ᾿ ε 

ΟσΧ 09 ἢ) ἤωσὴφ 
᾿ ͵ 

α ἀγοράσαι. 9 

ὄ 7: καΐχξ ας. “. 

ιἰπώρωμε - 

ΣΙ ζ 

“, 

ἐᾷ ζζαῶν.) δ᾿ 

ἤτον 
ἔρις, γ 

" 
ταχουσαντες. Ξ 

᾿φλῷ 

φὺ 

΄σὰλς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. ὃς 
αὐτὸν. ἐ. λίαν τοθφὶ τῆς μίας σαβράτων ἔ ὑπέῳ, ΡΣ δ τὰ 

μεῖον, ἢ αγατείλαντος ΤΩ ἡλίου. σι ἔλεγον τεὸς ἑαυταξ, τ΄ 

Σσοκωλίσφήμον 4 λίϑον ὡς τῆς ϑύρας ΤῈ μνημείου; (τὸ Ὁ αψα»- 

βλένψασαι ϑεωρουσιν ὅτι ὐτοκεκύλιςοα ὁ ὁ λίϑος. γὼ γα μές- 

γαῖς σφόδρα. Καὶ ̓εἰσελϑούσεω εἰς Ὁ μνημεῖον, εἰδὸν πεαν!- 

ΚΑῚ καϑημῆμον εν εις δεξιοῖς, τξιβερλημδῦ ον ολίω λά;- 

χην' ΚοΜ ̓ ὡἰφεϑαμβηήνϑησοιν. ὁ ὁ δὲ λέγ4 αὐτῶς, Μὴ ὀκϑαμόφθε. 

Τηίθιῦ ζητεῖτε ) Ναζαρίωυον ὀν' ἐραυρφμϑρ(θ)" ἠγέρϑν, ὑκ 
; 

ἐςσίν ὧδε. ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔϑηκαν αὐτὸν. Σλλ᾽ ὑπαὶ γε, ὄπατε 

Ὅς μα ϑηταῖς αὐδῷ,καΙ τῷ Πέσρῳ, ὅτι ποδϑαγφύ ὑμᾶς εἰς τίω 

Γαλιλαιαν᾿ ἐκεὶ αὐτὸν ὀψεῶν," καϑῶς εἰπεν ὑμῖν. ΑΙ ̓όξως 

ϑούσσαι Ὅν ἐφυλον τὸ Ὃ μνημείου. εἴγε Ὁ αὐταῖς ̓ φϑμμοοι Ὁ 

ὀκφασις, "ἡ οὐδων οὐδὲν εἶπονς φἐφοἝοιῦτο γαρ. Αναςας δὲ, 

πσθφοὶ τοϑϑῦτῃ ̓ σωξξατου" ἐ Φάνν ταϑῷτον Μαρίᾳ τη! ΜαΓ 

δαλίκυη, ἀφ᾽ ἧς αβιῤλήνει ἐπα δεδυμμόνια,. κείνη ὭΠ 

. ϑεῖσει ἀπήνϊευλς Ὅις μετ αἰμὰ Ὁ ρομδύοις, πεν ϑοῦσι κὶ Ἢ κλαοια, 

καἰ κεῖνοι ἀκούσοιντες ὅτι ζηκ Ὁ ἐϑεά"9») χίχυ; αὐ, ἡπίοηοξ. μέ 

3 ταῦτα δυσὶν ΟἿ αὐ ἢ αἷϑιπαῖῶσιν ν ἐφανδώϑη οΨ πέρᾳ μορ- 

Φη, ποράμομδροις εἰ εἰς ἀγρθν. καίκενοι ἀπελϑύντες ἀπήτίειλαν 

Ὅς λοιποῖς δδὲ ς ὠκείνοις ὀλίξευσων ὕ ὑφῦρον, ἀνακειμδροις αὐ-- 

τοῖς (οἷς ἐνθεχα ἐφανβῷϑε, Ἂ ὠνφδισε ἢ ἡκάπιςταν αὐ: ὦ σγιλη-- 

ροκαρδιαν ἢ ὅτι ἴρις ἰς ϑεασοι μροις αὐὐηὸν ἐγνγερμδιυον ἐκ ὦ Ζιςευ 

σαν. καὶ εἶπεν Ἰχοῖς, ̓ Ποράμεντες εἰς ἢ κόσμον ὧπαντα, γη-- 

ρύξατο νὰ δαπέλιον πάσῃ τῇ ἢ χἹισᾳ. ὁ πιςεύσας ἜΣ ἰβαηδιϑεὶς, 

σω ϑήσ εἶδ 5  ἀπικήσας,καἴζακριϑήσεται. Σημεία δὲ ὍΣ, πιςεύ- 

'στῶσι, τοῦτα φϑΡακολουϑήσφ ὧν πὸ ὀνοματί μου δὰ! μόνια ολ(-- 

βαλουσι ̓Ιλώδσους λαυλήσοισι χοιναις" ̓ ὀφάς ὥρουσι' καν ΠΣ 

νάσιμλὸν 1 πίωσιν, ῳ μὴ αὐτοις ̓ βλάνά᾽ ̓"ὁ)2ὶ « ἢ ἀῤῥώτοις χέρας 

. Φχιθήζισι, καὶ καλῶς ἕξοισι. Ὅμιω οἰ Κύεμος, «Ὁ Ἷ 

λοιλήσοι αὐτοῖς, ἀνελήφϑη εἰς ζ οὐρανὸν. Καὶ ἐκάϑισεν ὡκ 

δεξιῶν 4 Θέοό.. ὑκένοι ο ̓οἰξ ϑόντες᾽ ἐνήρυ ἂὐ πανία χού, 
Κυδάς σἰἀυεργριώτς, κὸν λόγον βεθαιοιντος δια ἘΝ 

κολθυϑοί Τῶν σημείων. ἀμίω. 

ἐΤα-- 

᾿ ἥν λ Μάρκον δ) αγἰέλιοιξοραφη Ο᾽ εἶχοις αφῴ, χεφα λαήοις σλς-. 
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Ὁ Σ ς ταὶ Ν ᾿ ΓῚ ᾿ 

ΣΝ ΒΊΟΣ ΤΟΥ͂ ΛΟΎΚΑ κατὰ ΣΏΦΡΟΝΤΟΝ, " Ν 

Κυείου,ὺ Ὁ Ὁ Τιαύλου πιφεύσθωπος, δ υέοϑαι πευέκδομον χοὶ ἐχίλουϑον εὑ φερε 

Ὡ ζο ΥΚΑΣ ἰαφ)- Αντοχεὶ ; καθεὶς Τὰ συρρωώμμαῖᾳ αὐτ δὰ- ν Παύλου - ον Πΐ εκ χε ζὴ θθαγίέλιον μ(" πείσης ἀκριζείας, ὡς χαὴ αὐτὸ Ὁ. πα ϑοί- 
γ΄ ᾿ 'λοῖ τῷ ζ ἑχίωικοσ σία ἄπειρος, «τυ δαιφῃῷ Παύλου αἰποςύλου, 

ἀν αι ι΄ Ὁ ; μον ἐὐτῷ ἐμιφαϊν: κῷ πεντεκαίδεκα, ΜΝ τῆ ̓ ̓χρ 
ϑμαν Ἴων ἄμδ ιι 

᾿ ζῶ τ: «ἰτν τὴς δλλόδω πῆς ἀκόλουθος, σιρυέταξεν θα γέλιο. ν ες: ᾿ γραφέ δὲ ἐ πσεϑς Θεόφιλον, συϊερ οι ὅ οντὰ ὁ ̓αρλχοντα ἴφς.ὃ "ὃ χρᾳτίςος, ἐΧῚ τ »- 
νὴ κῶς ἐπυγλνς Απεζείλα δι, Φυσὶ, 0» αὐτῷ ὧν ἀδελφὸν, οὗ ὁέπαι- . ᾿ "" ἄρτων χαὶ ἡ γερίϑνων Ῥέγετο. ως τὲ ὁ ὁ Π αὐλος ἰμε χυσοϑς Ὅδ καὶ ἡγεμόνα Φηςον, χρατίςε Φῆςε" 

χρὴ. ΤΣ δὲ αὔϑουπος ϑεοφιλής, «χρὴ κράτος χτ ΝΚ.}} παδῶν. ΠΈΓΕΤΕΝΝ λεσφιλὸρ ὅς Ὶ δι γος ὧν ᾧ δ)αἡελίῳ χτ' πάσας ἴω ὠκκλυσίας. χα
ὴ ποὺς ζει Κολασ- 

μὴ {.. ῬΑ τῶ , ὡμαζΔ ουχας ο ΤῸΝ ο ἀγαπητὸς. ὦ πος Τιμϑϑοον, Λουχας Ρη ; χροτίςες, ὃς Χ) ὁ ἀξιος ὦ ὀντί δὰϊν αἰχουφν τῷ δεβοβλίω | 

) ἐμοδ μόνος. Καὶ ἕτερον δὲ ὀξέϑωχε τεῦγος ὀξαίρετον, Ἐληγρα φίω Πραᾳξάς 
Ὡσοςόχων, οὗ ν᾿, | 

αὶ ἱορία; ἕως διετείας δια λρντος ον τῇ βωμμη Παύλου ἐχτείνεται, ζουτες!ν ἕως 
πέϊαρτου ΕΝ ' ᾿ “ ᾿ 

ΝΕ ρον άΣθε  Τ' ὦν πεπείσμεεθει, ον τῇ αὐτὴ πέλ{τίω βίδλοι σεωυτεζα σαι ἡ ὃ τὰ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΟΥ͂ Κατα λουκκαν ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΥ 

πϑίοδὸς Τ᾽ αύλου καὶ Θέκλαρ, χϑὴ πᾶς ὁ μῦνος ὡσϑμεὶ λεάκι Η βα αὔιεϑέντος, εἰς (ς " : , αἱ πο ΘΕ ᾿ χα' “αὐοὶ τὸ σε ἰωιαζολϑῥου. γζ; αδεὶ τὸ ἀποδομσαντος εἰς χαῖ- 

ΠΤ ὙΕΥ ἢ μοτα αν ὍΣ νὰ. ἜΜ Μ Αν μας: ΧΡ ὄνον, ͵ ΡΣ ͵ »Ῥῦ" λοιπῶν. αὐτν, τρλξέων ζ 0 ἡ ἡγνοηχέναι. »ὡὩ“»λὰ καὶ Τερτουχλιανὸς ἐκέϊνον ὃν χε Ἵ δα Ἄννης αἰ προφηησὺς. λουϑήγ. γθ' δεὶ ᾧ πλοισίου καὶ τὸ ΠΡΟΣ 

3 λοιπῶν ϑὀιποτόλων ὁ πὸ χαὶ αὐνσὲς ον ον τ ἘΠ 

λει, Καϑὼς αἰοέδυσθι ἡμινεἱ ἀπ Ἄξρνε αὐτότσ!αι 

ἕ 

χῆχϑεν ἔγραψε: Ὅς δὲ 

ΒΘ ἸΛΟΥΚᾺ 

ὧϑ" ῷ Χέψουνα, «υττῖ, Ὄ ὁ ἀπετένν ον Κωνς γηνου πολ, Ε2 

ι οφιαῦ τῶ ΓΦ ὯΠῈ σῶμ μῷῷ ἢ φόνων Αγδρέουν αὖ 

ΤΟΥ͂ ἐταξεε λυ εν ΟΥ. 

τῷ ἰδίου σευ ζα ματος κὐθιφανῶς Χεὰ 

Ὁ Τοι θεω τ δ αἰξλιον χαϑῶς «ἐ- 

Σὴν απο 8 κα ἱ ἱσθρησεν αἰνηδς, Ὁ! ἡ (λλέταξεν. ζω ἐ- 

ὑ πόλιν ῷ εἰκοφῶ Κωνςαντίνῳ 

φύλου μετηνέηξϑης 

ικ' αἦδὶ ἃ ἄγρας δῇ ἰχθύων. 
ιβ' «οὶ ζ 4 λεωρού. 

Ψ ΤΙΣ 1 5 αβδαλυπκο. 

το). «ἰδὲ Λδυὶ τῇ τελωγου. 
"ε “δα τ ἐξηραν ἐ ἔχοντος δ χεῖρα, 
"ς΄ αὐοὶ ὦ ὁ δ πρό ωΥ ἐκ λόγης. 
ζ «ἴδα ἈΓἀαχα εισμῶν. 
“"ἰ αἰδι τῷ ἐκατοντάργου, 

" , αὐϑὶ ἠδ ψο ἄ χίρας. 

“«ἶδὰ 1 ὑποςα λέν των “τἴδῳ ἕω- 

μα! φὐθὶ ᾺΡ αἰτοώτων͵ σχμκεῖον. 

κιβ' .«ἰεὶ Τὸ φαρισαίου ζ(ύ καλέσαν- 
γος ΤὉν Κύφκον. 

Αγ" «ἰἘὶ ἢ ζαλανισμοῦ ἢ; 5: γομέκφν. 
ΓΕῚ «ῥδὶ ἃ ζύμης ΔΓ φαρισαίων. 

αἴ αἰοὶ ϑέλοντος μεαίσοι δα! τω 
κληρονομίαν. 

μς “ἰρὶ ᾧ δύφόρῃσιν ἡ ἡχώρᾳ “αν 

μζ΄ αἰδὰ δ Ταλιλαΐων καὶ ΔΩ ἐν τῷ 
δ τῶν 

Δῥαφέρᾳ τρεσφυτέρον ἄνα ἐν τὸ Ασία,, ασουδὰ τὴν Παύρου Ὡσοςύλου, ἐλείρθτα θλὴ Ν. ἦ ἰὼ Κ᾽ ἡνοιῆδου ῥέματοι τεὺς λα «δὶ ἀἰγομαδχθέντων ἐλ: ξ΄ αδοὶ ὦ" κα. λεπιρών. ; Παύλου, : ᾿ ὠαννΐίω. κοντα. ᾿ Σὰ “«ἶοὶ Κ᾿ κριτοῦ ἃ αἰδικίας. Ν Ἰαννοὺ: δα τ «αῷ (( (ὁ τασιίσης Δίδλου, ὡμολογηχῥναι φίλτρῳ ΔΤ διο μ ς πἰρὶ ΦᾺΡ  ὐωτησαντων τὸ πνΐϊω- λε τρὶΐ  ἐπρωτήσαντος “τ ξξ' “ἷρι δ φαρισαίν καὶ κι ἀτρυηῃ ᾿ 

ζοῦτο πεποιηκέναι. 9. μ ̓ ὀκξεξλπηοϑαι ζοῦτον τινὲς" αὑπολαμθαμοισιν. ὁστώχις ͵:: " ᾿ ..; τὰ ᾿ Γ ᾿ αὖδι ὅ' ἐμαπεσύγτος εἰς ἀεφ ληκας, ἔγ' αϑοὶ ι τῷ ἐαρω τί σαντος πλοισίου 4 " : γῦ πειρᾳασχιο Ὁ Κραςο λ΄ πρὶ Μαάρϑας και Μαρίας. πὸ γρωῦ. λος ΤΩ ταῖς οἰχείαμς δχιςολα;ς λέγ, Ὁ ὧ δ)ατἰἑλιον μου, δόλον ὡς «ἐἰθὶ τῷ χϑ Ἃ ᾿ “ἴϑὰ ὃ ἔχοντος πνϑζιμα δαιμωνίν. λη «αἴρὰ φερσευχῆς. ξη «ἴοι «ἢ τυφλοί; 

᾿ χτ' Δουχαν σημιϑιᾷ. τῷ Δουχᾳῦ οὐ μον τὐδοὶ τῷ Δἰποτύλου Παύλου μομφιηκέναι β ᾿ τας οὐ ς ἡ ΤΣ δι δι Νὴ» σλῆρς Τὸ κωφόν. ξέ αδὸὶ τῇ Ζακχαῖν. ' “δὰ ' “ αἴρα δῬριία)ενιων ὕπο ποικί λῶν “μ΄ αἰεὶ τῆς ὁ ἐκ τὸ ὄχλου ἐπαράσης ξἕς πυρὶ τὲ πιρδὶ, 5ς ἡ ἐἶν ἑαυ- ε β)α γί Αιον, οἷς οἷα. μῷ τῷ Κυειου τίωυικαεῦτα ω τῷ σώματί μὴ λμοιϑμου, λὰ αὐ γον. .ε, φωνίω. ᾿ ὍΝ ἐν "5 ΤΗΝ ϑ ΩΣ ΤῸΝ 
Σζ' πῆρα ΔΓ λα ξόντων σας ἕνας. 

ῳ ΩΝ ͵! 

ξη΄ ἴοι ἢ πωλου. 

- ξ9 «ξοὶ 5 ἐσϊρωνησαντων τὸν Κυ- 

κὸν δόχ ἔων ᾿ »αμμαπίων, 
͵ 

ο΄ πἰρὶ ἢ αἀατιλῶνος πὐοαζολι. 
͵ 

δα «ὐρὶ τ ἐκ ιϑέτων 4 Ὁ καγῴν. 

᾿ οβ΄. “«ἰρὶ δὲ Σαδδουκαίων. 

ΟὙ " «ἶδὶ τξ,πῶς ψος Δαζίοη δὲν ὃ 

ΩΣ 

οὐἡ ἧρι τῆς ἴὰ δύο πι βαλησης. 

"ὧκ Φ τὸ Διωρϑλου μἶρτυρ»: Τυείων Ἐλισχϑτῴυ (Δ ». ἡ Ι ͵ αὔνου. ; ἐγ τι τ λα ᾿ μιν «ει ἐκύσης πρό μα. αἰϑενέας. ος “«ἰἱἮἷἱα(: ᾿(λνπελόας ἐρώτησις, 

61 7 ἐῶ τ ἀλήγψασης τον Κυθκον μϑ' «ἶοὶ ΟὟ πῆρα ζολῶν. ος αὗρὶ ἢ παλα. 
μύρῳ. γ «ἰρι ἐαβρωτή σαντος, εἰ ὀλίγοι οὗ κοι δὰ φιχογεικησαύτων ὥς 

“Δ ο Ὑ: Κ ᾶ Σ υ ὁ θ)λα γίελιφὴς Αγπίοχοι δ αδὴ ὅ ὁ Ἅέο 1: ἽΝ ᾿ ως τὴ "ὦ ἐν ΘΕ ἈΠ, ασείροντος. οἱ στυζουϑροι. Ααἰζων. 

Υ͵ " δὲ 4 ̓ χΚ' αἷρὰ δγητμήσεως ἢ" υδατων. να «ἰδὰ δὰ εἰπόντων δ᾽ γης )ὰ ἘΦ προ » Ἔ 
ἐ υφ Ὀἰποσύλου' ἕ αζ 4 ΝΣ . Ἂν ἀρ νδων , μὴ γῆς οζα  τησέως αὶ στέτεινα, 

͵ . σμυεγφά αν δὲ ζω) μϑυ δὐαγίελιον, ἘΦΟΤ' ̓ ξχιβοπὴν Πεδ. Ὁ9 Ὁ: ἐρ)9᾽ : κοὶ «ἰδ τῇ χεγεῶνος. Ηρωσίω. τς καὶ δῤνήσεως Πέδου. 
ΟῊῊ,᾽ ὡὀἰποτόλων κατ" Κχίς. ὅπ [Παύλου τὸ δ Ὑἰποσόλου. (Δ»αρεδημησε ὃ ζοῖς Σἰποςύλοις, 

χά; κιφίλισαι ῷ Παύλῳ, οὗ χρὴ μρημενδυσαί ὁ Παῦλος ἐἔγφαψω ὁ οὺ ἘΧ; ςυλὴ , Ααπί ται 
χε αἷὰῷ ἃ ϑυγαΐζοὶ δ ῷ δῥχισαιυαγώλγρυ, 

ξὸ 

χες αὖρι τὴ ς᾿ αἱ μοῤῥούσης. 
! 

χῷ «οὶ ἃ  ἰτπονυλῆς φῇ! δώδεκα, 

Ν᾽ ἩΠΑΓΕ . 
ν΄ αὖθι τὸ ὑδρωπικοί, 

͵ ον ῳ δ. “- , 

γγ “τα “5 λμη αγὰ παν γὰς ρῳτ - 

οδ' «ἰδὶ ὃ παρ᾿ Ἡρώδου ὑξυϑνήσιως. 
᾿ Π ἂν 

κω “ρα δὰ κοῦ ομενγων λίυαικῳ γε 

: ᾿ ͵ κλισίας. πα΄: “ἴρὶ ὅ μεταγούσαντος λχςοῦ, 

ὰ ὑμας ̓Λουχαξὸ ἰαϑϑς ὁ Ω αἰγαιπητὸς ὡ τὶ πέραινε: δὲν ἐ ιν ᾿ ἴα τῷ ἀς ἄν ] ΐ χη «ἰδὶ ἣν πέντε δΡ τῶν καὶ ὑμον δύο ε αἷδι Ἵ καλεμένων εἰς τὸ δεῖπνον. πῷ' «ϑοὶ τῆς ΑΙ: ἴσιως τὸ σωματς 

τ, δὲ ἐόν ὧν Κωνσανηβὸυ πόλᾳ μίῇ τὴ Ανδρέον τὴ Τιμωλίου τῆ. κποόλων, δ “ σα τ νὰ 
᾿ 1 υράου ἐ: ὠτήσεως, ᾿ 0λη. Ὧγ “«ὖἶρα ηξ Κλε Ὃ 

. φᾷ καβοιὶ κω, Ὡμ  μ τὶν τὸ μεγάλου. λ΄ αὐρὰ τῆς μεπαμορφώσεως (] νς΄ αὐρὶ Ὁ ἑκατὸν προξάτων «Ἔα- ᾿ τ ᾿ς Σ τ Κυρίον. ζολϑ, 
᾿ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΎ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΡΟΥ͂. 

ΝΕ 

' ᾿Βούλγαφίαι γι σόϑεσις Εἰ ὁ χῦ πὶ Λουχαν δα γίέλιον. 

ΦΟΎΥΚΑΣ ἡπτς Αὐλος : σι, δὲ κὼ τω [ξὼ (ϑφίαν ὑδιὰ : δ ὌΝ ἜΝ τ κ ς 

ὙΠ ν: οὐ μι δολὰ ἊΣ ὁ τὴ Εδρκικὴ παρρείενὀξνσκθει Τῶι [ερ9- ; ᾿ 

) ΥΩ (λύμωις θῆιφο σεις ὅττι δὺ τὴ ὁ Κύριος ἡμδα ἐδίδασκον. στε φασί ; ἜΝ 

ἀπ ρτύκ ξ χοῦ ρ χωπῆκυ Κλείπα. ὀϑαληφλέντος δὲ τῷ “" ας ἢ γον Ἢ ᾿ τὲ , ΝΙΝ 

Σ : ! 

: : ἊΝ ᾿ ΝΣ Σ Ι . - : 
᾿ ᾿ : Η ὌΝ 

Π “"- 4 ᾿ 3 "" Δ: ΄ ᾿ 

τ. το ᾿ ᾿ 5 ΕἾ δὲ . Ἢ Ξ ν ᾿ ; , Σ μὰς 
ὅ Ν - Ξ - 

᾿ ᾿ 
ἐ Μ 

ἢ ἢ 



αἰ Ταρ.Χοἢ- 

λδῆτιις ὰ 

, Ἐξοσ).λ .Α 

ΥΚ 

ΕΥ̓ΑΓΓΆΕΛΙΟΝ. 
α 

σῷ Ὀρρζεαεῖ : τ : ; ΟΡ ΞΑΠΕΙΔΗΙΓῈΕ Ῥ πολλοὶ ἐπεχείρη-- 
Ὁ Ὄ α Υ 3 Ι ἰ λ 

ΡΝ, ἐν οϑὴ σον δι ατα ζαεϑοι διήγησιν σύ τ πε- 

Μα! κρώπιφε Θεόφιλε, ἵνα οὐ χιγνῶς «ἷδὰ ὧν κατηχήϑης λο- 

γῶν τί ἀσφάλειαν. Εήμετο ὃν ταὶς ἡμέραις Ἡρῴδου ὁ 

βασιλέως τῆς Ἰουδδας : ἱερεις ες ὀνόμαπι Ζαχαόλας, “ὧξ ἐ- 
ρ 

φημεδλαξιΑξια-ῷ ἡ γαυὴ ἀυδ ὡκ ϑυγωτέρφν Ααρων, 
ν ν»" » ὧν ὃ: Ικ “ νὰ αἰ ᾿ Ι 3 , 

“5 ονομα αὐτῆς Ελισαξετ. ἡσοιν ἡ δίζουοι ἀμφότεροι αν ωπι-- 
Ω Ϊ 3 Ὠ “"», οο 

ΟΥ̓ Ὁ ὁ Θεοὺ : πορόυομϑροι ον» πᾶσαιμς τῆς ο»τολα)ς Ω δικω)ώ-: 
᾿ Ων Ι » ᾽ ψ' 3. Ἄν « 

μασι τ Κυρίου ἀμεμτῆοι ᾿ ΠΣ [ἡ αὐτοῖς τέκνον : κα ϑύτι ἢ 
, ῖ Ι ν᾽ ἊΝ λ Ἰ [ ΕΣ ωῸ" ς 

Ἑλισωξετ ΐωω ςειοφι, ο᾿ αμι Φοτεροι χοοο(εξηκότες Ο» πὰς Ἡ-- 
| ιν» .- ν᾽ δὶ Ὶ Ι «Δ» ΄ς ἱ λιν» οι] 

μέραις αὐτῶν ἤσαν. ἘΣ, ἐτὸ ἢ ον πὸ ἱεροί! ἄυειν αὐτὸν ὧν τῇ (α- 

ἌΣ: ! 5 3} Ὁ Χ») “ Ἢ 

ζει τῆς ἐφημέθλας ἀν᾽ ἔναντι Τὺ Θεοΐ ρας; ἔϑος τῆς {έρφι-- 

τείας, ἔλαχε δ ϑυμιάσοι,εἰσελϑὼν εἰς το ναῦν “Κ Κυοκου) 
ο λ ΓΑ Ω᾽ ΩΡ Ὧν Ε Ν ,.ἂ᾿ος 

Κοὰλ παν ἡ σληϑος Ου λαοΐ ἰὼ ποδϑσευλόμῆμον ἔξω Τῇ ὥρᾳ 
δῷ Ι ͵ εν : ' σὰν ᾿ 

τεϑυμμαμαός. Ωφϑηῦ εἰυττὸ , ἀτΐελος Κυρίου, ἑςως οκ δὲ- 

Ζιῶν τυ ϑυσιαςηδάδυ τ θυμιάματος: ἐταρούγθη Ζαχαθίας 
3 Ι ΕΞ » Ὗ Σ Φ ᾽ ε εἱ 

ἰδων, ἡ φοῦζος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν. εἶπε δὲ χσοὸς αὐτὸν ὁ ἀτ{ε- 
[ ! » Ι! - « 

λος. Μὴ Φοζ(ού Ζωχαθκα δίοτι εἰσ ΚΟΌ 6) δέησίς (ου, ἡ γυ- 
᾿ 4 Ι! Ι εἰ »Ἱ “ » 

γῇ (ου Ελισοίξετ υνησή ὧν σοι, χα καλέσης ἡ ὀνόμα ἀμ 
4! 9] Ι! Χ.»» ᾽ Ε ν᾽» λ.» 

Ἰωωννίευ, ἃ ἐς χῖρα (οι γ αγαλλιασις, (ὦ πολλοι οὗσι τῇ οἷν- 
Ι,» ! " ἝΝ ᾿ ᾿ς 4’ 

γησά νῷ χαρήσοϊῃ) ἔφουι )0 μέγας «γνώπιον ὅ' Κυρίου, ( οἶνον 

Σ 
»' 

} 

τδιμεγε σλ. σ᾽ 
ἕ ἂχ [ γ΄: ἦν “ ) [ λιν Ϊ .: }Ἃ ! 

[ὦ διανδύων αὐτοῖς, "Ὁ ̓διεμένε κωφος αἱ ἐγῆρετο ὡς ἐπλή-- 

ΟῚ. ἡ λ » 

ΟΙΧΚΟν ἑακωξς αἰς τοῖς 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. ὁ τὸ 

οὐμὴ πίη ,Χαὶ πνδυματος αἱγίου πληοϑήσετοι ἔτι κυ 

, δι ὃς αὐτοῦ ὦ χὰ πολλοιξ τἣθ ἡῶν ἱσραήλ ὀζιορένά 

δὲ ον Ὁ Θεὸν αὐτῶν": (αἱ αὐὐτὸς πσοφελϑυ σέ) σνώπιον 

ΩΝ «τ ὦ διωωάμει Ηλιού , Θπισρέψαι καρδίας 
ὡς ἦ 

Πκ Ἶ 

ΠΝ δ Δ 
Ν᾽ ᾿ ᾽ “Ἤν ἰ Ι ς ͵ 

Σ ἢ] κνα (Ὁ ἀἰπείϑεῖς ὧν Φρονησῴ δικαίων. ἐτοιμασομ 
2 ὌΝ ! . ἱ ς 

Κυδέῳ ρον χατεσκδυασχκένον. "ἡ εἰπε Ζαχαόίας τσϑθς Ὧ 
᾿ ἐλ ὦ, ΤῸ πον Δα ἢ Ι 
ἰτίελον, Κατα ἴι γνώσομαι τοῦτο: ἐγω γα Εμμ πρεσβύτης 

ς ἊΝ 2 ἣϑ ς Ρ « τν λων 

ἡ γαρὴ μου «οροξεξηκυα, ον ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. Καὶ τορι 
λ ε » “᾿ς » 4 [» ᾿ ᾿ λ ε λ» Ι 

δῦ ἀτίελος εἰπὲν εἰσπὸ, Ἐγ)γω Ειμμ4 Γαξζρμηλὸ πουρεςηκῶς νὼ ᾿ 

" στὸ λιν Ι ΩΝ ἐ Ι 2 

γον Τῷ Θεοΐ: ΚΟ αἀπεςοιλίμυ λφλήστι χσθος σε, "ἡ δὐαηελί. 

) “Ὁ ᾽ ν ἡ δῳ λ ί .“΄. 

στὸ αὐτὰ (οι ταῦτα «(Ὁ δου (σὴ σιωπῶν, 
γὴ μὴ διυάμϑρος λοιλη- 

»] “ ε Ι ἱ ἣν .,» δος ἼΡῚ ο“ὦ΄ 

στ ἀγθι ῆς Ἡμκέθοις οὔνητα ταῦτα, δν.» ὧν 5Κ οἸπίςευσας Ὅς 
᾿ εἴ ΦΦΘΟΥ Ε νος γτ αν ὧς Ὁ 

λόγοις μου, δίζενες πληθφοϑησονταρεῖς Τ' Κοηρον αὐτῶν. καὶ ἰω 
ς ) ἣΝ λ ί Ω Ι "τ ΟΝ 

ὁ λφὸς χυοοσδοκων τὸν Ζαχα θα" . ἐθαύμαζον ον» τωλϑο- Τὶ 
᾽ ἢ “ὦ 1 λιν Σ ᾿ ὩΜ » 

γίζειν αὐτὸν ον πτὰυ να. ἐξολϑων ο 5“κ ἡἠδαυατολαλήσαρ αὐ-- 

“ Ν ᾿ εἰ, 3 Ὁ Ἐ} ε Ζ ΕῚ ο ᾽ 

τοῖς : ὦ ἐπέγνωσαν δε ὀπϊασιαν ἑώρφιχεν ον τῷ να . Ὁ αὐτὸς 

Σ ς-ς Ι Ὧν 5. Ὸ ΔΝ ᾽ λ 

ὅσα αἱἡμέρα τῆς λειτουργίας αὐτὸς αὐτῇ Ἀν εἰς ( 

δεῖν ες ἌΝ ἘΝ » τὶ ! 
Μετὰ 5 ταῦτας τὰς ἡμέροις σὰυέλοι ὃν Ελισαξετ 

δοκὸν 

αὐτοῦ. 

ἡ γαυὴ αὐτοῦ, αἰιέκρυζεν ἑαυτίω μίας πέντε, λέλουσω, 

ὦπι οὕτω μοὶ πεποίηκεν ὁ Κύρμος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπίειδὲν ἀφε- 

λῆν Ὁ ὄνειδος μουν δὐϑρώποις. Ἐν ἢ τῷ μἱωυὶ τῷ ἔκτω ἀπε 

σοί λη ὁ ἀήζελος Γαξοκηλ χπὺ Τ’ Θεοό εἰς πόλιν ἢ Γαλιλαίας 

ἥ ὄνομα Ναδαρέτ, πϑϑς᾿ πωρϑένον μεμνηςευμϑυίω δύ δρὶ ᾧ 

ὄνομα ἑωσήφ, οἴκου Δαξίογ: ᾧ Ὁ ὄνομα ἡ πωρϑένε, Μα- 

ολάμ.."ὴ εἰσελϑῶν ὁ᾽ἀπίελος χοὸς αὐτίω, εἶπε, Χαρεκεχα- 

ὀάτωμϑρη: ὁ Κύοχ Θ» μετά ίου, δὐλογημδμη σὺ ον γωακ ν. 

Η9 ἰδουσοὶ διετα σφυγθὴ Οὐ πὶ τῷ λόγῳ αὐ, κὸ διελογίζετο πο-- 

ταπὸς εἴη ὁ ἀασασμοὸς ξαυξ.». εἶπεν ὁ ἀήελος αὐτῇ, Μή Φοξού 

Μαεκάμ"εὡρες γὼ χάθαν «δοιὰ τῷ Θεῴ" ὦ ἰδοὺ συλλήνψη ὧν 

γαςρὶ, κἡ τέξῃ ἡδν, Οὐ καλέσφς Ὁ ὄνομα ἀμ Ἰησοιίυ. ἔστ ἐ- 

ΡΝ μέγας, ὦ ἡὸς ὑψίρου κληϑήσεται, Καὶ δωσῴ ἀυτὼ Κύφμος ὁ 

Θεὸς (δ ϑοόνον Δαξὶ σὴ Τὰ παΐὸς αὐτῷ, τὼ, βασιλεύσᾳ ὠΖὶ ἢ 

Σ αἰῶνας, ὦ τὴς βασιλείας ἀμ ἐκ ἔςτα τε- Δ 
ΠΤ 

τυ δ 

Μμάαχ. διῇ ὶ 

ματθια.Ἐ 

'Μόγαγ 4.8 

Ματθια.Γ 

Δαν.ζ.Δ.Ὲ 

μι 

ϑ 



ἃ Περὶ ὃ ἰπογραφῆς. χοῦ βὶ 
ΚΑΤΑ ΛΟῪ Κ. ἴὸϊ Ὁ ᾿ 

νος αὐτῆς δίς ἐμιεγαιλιιυε Κύοκος “ὁ ἔλεος αὐτοῦ μεν αυ-. Ζ 

τῆς, ἢ (έχαιρον αὐτῇ. Και ἔλύετ, ςΨ τῇ  ο[δδη ἡ ἡμέρᾳ ἤλϑον | 

τὐϑιτεμεν κα ηὃ ἡπιδιον, δὲ ὑκφλθιιυ αὐτὸ οὐ λὶ τῷ τῷ ὀνόματι χρῦ πα ᾿ 
ΤΡ ᾿ ὥς ὐὐπ’, Ζαχαεαν. Καὶ δαποκριϑείσει ἡ Η μήτωρ αὐτοῦ πεν, 

᾿ Οὐχί λα κληϑήσεται [ωαννης. Καὶ πον τϑθς αὐτίω, τι 

ἘΞ δεῖς ὄξην ον τῇ συήϊνειᾳ (ου, ὃς καλεῖται σίῳ ὀνόματι Ὀύτω, 

- ἐνενέυον: 5 τῷ πασοὶ αὐ, 5 δ ϑέλοι καλφάς αὐτὸν. Καὶ αἹ-- 

Ὁ ΕὙ ΑΤΓ. 

λος. εἰπε δὲ Μαρλάμ πσϑθς "ὃν ἀήελον, Πῶς ἔξαι ̓ζουτο, ἐπεὶ 

δὐόρα, ου ̓ γνώσκω! Και διστοκριϑεὶς ὁήερος ἃ εἰπεν αὐτῇ, Π)ευ- 

μα ἅγιον ἐπελάύσεται ὄχι σέ, ΧΙ ἡ δαύαμις ὑψίοου θδισκιάσι 

(οι: διὸ κὴ ἊΣ: ̓ηυγω ῥϑυον ἢ ἅγιον, ̓κληϑήσεται ἧς Θεου. Ἢ δ ἰδοῦ ἰδκ (δια. 

ἐχρύ δον ἡ συϊγυής (ου, αὐτή "(ἰνειληφῦα ὑόν, ον γήρᾳ αὐ-- 

"τῆς" Φ αέμίωὶ ἐκτὸς ἀξὴν αὐτῇ τῇ ἢ καλου μδῥη ςείροι" ὅπ ἀ- 

οἰ ΑΝ ϑυνατήσᾳφ᾽ φρα, μα Ὁ Θεῷ παν ῥῆμα. τὰ: " τήσαρ πινα κέ διον οἰλραψε, λέγων, ἰωσυνης 8] ὶ δὴ ὄνομα αὐ. 
δούλη τ τῳ ἐο βημα υ αἱ ἀπὴλ ν αὐ Καὶ ἐθαύμασαν ἘΞ ΞΕΝ Αὐεώχθη δὲ τὸ μα ἀὰζ' παρα φῆ- 

. αὐτῆς ὁ ἀγίελος. Αναφάσοι δὲ Μαθκάμ ἂν τας ἡμερ ας ταιῦ-- δ. "φημρῶϑε, α μα, ἡ ̓Ιλῶοσα αὐτοῦ," χὰ ἐλάλει φλογῶν τὸν Θεὸν. ᾷ ἐδδύεν 
νι. πῆς, ἐπορεύϑυ εἰς τέων ὀρεινίευ μῷῇ ασουδὰς, εἰς πόλιν ἰούσδι, ῶ 

᾿ οι ἱ παῦτας Φόξος ζις Ὁ. Ποίας ἀύτοι" χὰ οΨ ὅλῃ Τῇ ὁρει- 

νμῇ τῆς Τουδὰας διελαιλέιτο παν τοι ᾷ ῥήματα ταῦτα δὲ εεΡς 

Τὸ πάντες (1 ῷ ἀκούσαντες ὃν τὴ Ἰ καρδίᾳ. αὐτῶν, λέχοντες, ἘΠ: 

εἰσῆλθεν ἐς ὯΝ ΟΙΚΟΥ 'Ζαχαθάου, Καὶ ἠαυτίσωτο τίω Ελισει- 

ξεν. Καὶ ἐλύεο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿ Ελισοίξετ ῷ « ἀασασμὸν τς 

Μαρίας, ἐσκίρτησε Ὃ βρέφος. ων Τὴ κοιλίᾳ αὐτῆς" Ωῶ ἐπλήσθη ᾽ν ΝΣ: παιδίον ζυτοῖ ἐςὍ: 5 Καὶ “χεὶρ Κυρε [ὠ ΜῈ Ὸ αὐτού.Καὶ 
πνόυματοςίἀγίου ἤ ̓Ελισοίξετ κα ἌΟΝ Φώνῃ μεγάλῃ, ᾿ Ζάχερκας ὸ ποιτῆρ οὐρὰν Ὁ ἐπληοϑὴ πνόύματος ἀγί οὐ, (ἢ χυθο9ε- 
καὶ εοὐστεν ,Ευλογημδη σὺ σύυςν γα ι λογημένος ὁ ὁ καρπὸς ᾿ Φητευσε, λέγων, Εὐλογητὸς Κύεμος ὁ Θεὸς ὮΝ ἰσξαηλ᾽ ὅπ ἐ- “ΠῚ 
τῆς κοιλίας (ου. 0 πῦϑεν ων ζυτο, ἵνα, ἔλϑη ἡ μήτηρ 75 Κυοί:- 

Οὐ ἡ τῦθὸς ἡ ἰδουγαρ ὡς ἐγθυετοὴ ἢ ἐ νάνι ̓Ὀ δ ἀασασμοῦ 

᾿ (ου εἰς αὼ ὦτα δ; ἐσκίρτησεν ὡψ ἀγαλλιάσᾳ ̓ ς βρίφοςι Ο» Τὴ 

κοιλίᾳ, μοῦ. καὶ μακαρία ἢ πισεύσοισε, δεῖ ἐς τελείωσις Τοῖς ᾿ Ν ΝΣ ΄. 

Ε λελαιλημδόοις αὐτῇ ἢ τῆρα Κυδάς. Καὶ εἶπε Μαξιαμ, Μεγα- ᾿ 

λαδεῖ Η ἱψυχ μϑυ" τὸν ̓Κύρκονῥὴ ἠγαλλίασε ΝΣ πνεῦμα αὐ ξὰ ὁ ᾿ 

πὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρα μου, δὶς ὑπέδλεψψεν οὐχὶ τίω ταπείγω- 
σιν τῆς. δούλης σεις ἰδου » δ πῦ Οὐ ναῦ μαχαθκοῦσι με “πί-- 

στε! αἱ ἱ ϑυεαι "ὅτι ἐποίησέ μοι ᾿μεγειλέϊα. ὁ δαυαφὸς, ἡ ἅγμονὸ "κοῖς 

πεσκέψατο ἢ ς ἐποίησε ε λύτρωσιν τῷ λοι ᾧ αὐτοῦ, Ω ἤγέρε κόροις 

συπηρ ας ἡ μν - Ἰζὼ δκω Δαξ)γῆ παιδὸς αὐ ή7ῶ. ̓καϑῶς -ἢ ἀρῶν 

λοίλησε δια, ΠῚ ματος ἕ' ἁγίων ΣΉΝ, απ αἰώνος τδοφητῶ ν α-- "" Α. 

τοῦ, σευτηρ,κανν ὃ ὃ ἐχθρῶν ἡμῖν, καὶ [ἐκ χέρος πατῶν τῇ μι- “᾿ 

ΠΝ Ἵμας. πορηστα! ἐλέος μῳ Ὁ Τμ πατέρφν ἡμὴ, ᾧ μνηώίο- 

γα! διαϑηκης ἁγίας αὐτοῦ" ὅρκον ὃν ὠμοσε ὥϑὸς Αξρφάμ ἢ ΤΟΣ: 

πατέρα ἡμῖν, ζ ὁ δομρα, ἡ ἡμαν, ἀφόβως ἐκ χάρος “ἦὴμ ἐχθρῶν ἐύριοΓ Δ 

ἡμὴ βυόϑέντας, λαισράγειν ἀυπὸ ον ὁσιότητι "Ὁ δικουιοσίάυη γώ 

πῖον αὐ τὉ πίστις τας ἡμέροις ζωῆς ἡμὴμ. Καὶ συ παιιδδον, 

- Ὡπ...... ... οΘ»ΞξΟὅὅὕ0ὅὕὕ060Κ.ὅψ.......-..........ν5.0ὔ..............-ὕὔὦ....ὕ...-.............................. 

ὀνο αὐλοῦ" ΘΟ ἐλείθν “εἰς ᾿ῆυε ἐῶν Ὄς οξου- τλθα ὃν εἰὐλνς “ΠΕ ἴ« ὅϑνε ας γὴν. ΓΝ Φ ἐπ ἽΣ ; πυδϑφητης υ ὑψέρου Κλη ϑηση: παθοποράιση Ὁ» τε πσδϑσιόπου 

γά,λβ.Β ᾽οις αὐτὸν .ἐπούησς κράτος ον β ἐϑιλ’ ον! αὐτὸ ἐσκὸρ ΠΕΡ "ΗΝ Κυρκου, ἑτοίμασαι ὁδοις αὐτοῦ 75 [ δοιὼ γνῶσιν σωτηρίας Μάκαχοδα 
ὑπειβανοι ο διανοίᾳ, δὲ αὐτῶν. καϑεϊλὲ δοιυάςας δστὸ Ἕ- μα Ἵ ΝΙΝ ἜΝ 1}, Υ ,: ἐκἢ ἽΝ πεν ' τω Ὁ λαᾷ αὐξ, «Ψ ἀφέσᾳ ἀμδρτιῶν αὐτῶν, δια απλάιχνα ἐλέ- ) 

.«.γ. " 
αιβαν.β.8 ᾿ ϑρόνων, “κε πεινοιζ: πεινῶντας ταὶ ας ἀγα ϑών, νὴ οἷς. Θρεου τὴμδ, ΟΨ οἰς ἐπεσκέψατο ἡ ἡμας, δφυατολὴ ̓ ξ ύψψοις, ς-- Ζα»»».γ"Δ 

ἜΣ πλουτοιυτας απέςηλε κενοις. Δὐτελάβετο σφϑηλ παιδὸς πιφᾶναι; τοῖς σκότει ᾷ σκιᾷ δου αν καϑημδροις, ἦν κα] 

χ. ΔΑ ὁ νδ',Β αὐτοῦ οἰἀφηοϑίωαι ἐ ὀλέοις, (μαϑωφ' ἐλαλησε τ σσεθς τοις πατέ- 

ἱεριλα.Α.Δ 

ὑ 41}: εαρήμδι; τῷ Αξρραμ κα τῷ ατύέρματι ἐυζ) εἰς τὸν αἰῶνα. ὀ χε(εήδα 
ἐμ δὰ ἔμεινε δ Μαρκάμ, σίω αὐτῇ ὥσει ἱμέωθας τρεῖς, καὶ ὑπήφρε- 

ψν εἰ εἰς τὸν ὁὔωον αὐτῆς. Τῇ δὲ Ελισεέξετ ἐγ ϑὴ ὁ Δξόνος ΟΝ 

χοκεῖν ἀμ. ἐγγύνησεν ἡόν Καὶ ἠκουσαν οἱ πύθλοικοι κὶ υ οἱ συ 

ϑύναι (ὧἧσ ποδὰς ἡμὴμ ἐς ὁδὸν εἰρίωης. Τὸ δὲ παιόῖον ηὐξανε 

χὰ ἐκραταβότο πνδύματ' ιν τος ἐρήμοις ἕως ἡμέ βας δμα--᾿ 

ὡ δλίξεως ἃ τας τ πϑϑς δ ἴσεαηλ. λϑϑετ δὲςν τὰς Ἂ 

ἡμέραις ἐκείναις, ὀξηλϑε δόγμα ὡϑρὰ Καίσουρος Αὐρρύρου, 
8.ΠῚ. 



᾿ 1ω.ζ.Ζ 

δ 

Αδιταβ.Α 

(ς 

| Θεῴ, καὶ πὶ γῆς εἰρίωη, ὧν ἀνγϑρωποίς δ δοκία. 

Ιῶ2 ἜΝ 

᾿ “ ᾽ 7͵ ε] « 2 ; 

Σπογραφεῶαι πᾶσαν τίωὐ οἰκου μδοίιυ. αὑτὴ ἡ δοτογρα Φη, 
ον , ἊΝ , ας. ἙΚᾺΣ 
χορφότη ἐβθετὸ ἡγεμονθυονζος τῆς Συθλας Κυρ ευίου. Καὶ 
3 Ἶ ᾽ Ι .Ἱ ἐ Ὡς Ι 

ἐπορδύοντο παῦτες Σστολρα φεώϑθα, ἕκαςος εἰς τω "518 πὸ-- 
) 5 ᾿ - δ ὦ Ἀ ᾽ ἣν 

λιν. ἀνέξη δὲ καὶ ἰωσήφ δστ Ὡς Γαλιλαιας, Οὐ πολέῶς 

᾿-- ᾿Ὰ Ι ͵ τ 

β᾽ Περὶ ἀγφαυλθιύτων ποιλϑρων. 

ΕΎΑΓΓΓ» 

Ναξαρέτ, εἰς τί ἰουδα! αν εἰς᾿ πόλιν Δαᾷξὶ) σ᾽ ἥτις καλει- 

ται Βηθλεέμ, διὰ τὸ Φῇ αὐτὸν ἐξ οἰκου καὶ πατόλάς Δα()οῖ, 

Χποοώψα ἀχ οἰω Μαριάμ τὴ μεμνηφευμδμη αὐτῷ γγαυαμχῖ, 
οὔση ἐώω.. ἔἥμετο δὲ ὧν τῷ Φῃ) αὐτοιᾷ ἐκεῖ, ἐπλυ] ϑίασοιν αἱ 

ἱἑμέραι Ἧξ τεκεῖν αὐτίω . κοι ἔτεκε (Ὁ ἡδν αὐτης οὸν χυϑοοτό- 

Ὅκον. καὶ ἐασαργαϑωσιν αὐτὸν, "ἡ φμέκλινεν αὐτὸν ἐν τὴ φάτ- 

νη, διότι ἐκ ἰώ αὐτοῖς τόπος ἐν Ἰῴ καϊαλύμαπ. Καὶ ποι- 

μδυες ἥσοιν ον τῇ ̓γώρᾳ τὴ αὐτὴ ἀχραυλοιίστες, καὶ Φυλοίοσον- 
᾿ ᾿ . Ὁ λα 

᾿ νπς Φυλακας ὦ γυκτὸς οὐ πὶ τίω ποίμνίω ἄντ β καὶ Ιδὸυ 4[- 
2 δ. . ΠΝ ι ! ἢ 

Β γέλος Κυρίου ἐπέςη αὐτοῖς, ΚΑΙ δόξω Κυθάου «ἰὉλέλαμιαν 
5 » “ ς "ν᾽ 

αὐτοιῴ. ᾧ ἐφοξηϑησαν φόξον μέγαν" καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἀτίε- 

γ᾽ ᾿ 2 

μα τι 8.}. 

αι. 

: 

ἐ πατοιύὰ. κ ΠΗ 
ΣΝ α 

Αἱ ς 

ἘΦ μχχάμε. 
δ 
ἐψῦν. « 

-"» “ὍὋΦι Ὅυ, 

λος, Μὴ φοξ ϑείδου γωῦ δ) ατἰολίζομαι ὑμὶν χαρὰν μεγα- 

ς οἵ λ.»" ᾿ εἡ ; : Νι ͵ 

᾿λίζω, ἥτις ἔξθ παντι τῷ λοιῳ , δι ἐτεγθη ὑμὴν σημέρον σωτήρ, 
» ᾿ ! ὯΝ ἐ:, ἊΝ Ν 

ὃς ὅς Χραςὸς Κύρμος, ον πολᾷ Δαζί .  υτ ὑμὴν Ὁ ση-- 

δὼ ἜΜΕ ! τ) ᾿ ἰ Ζ » ὮΝ Ι 

μεῖον" ϑύρησετε ῥρέῷος ἐασαργανωμδυον, κείμδμον ον τῇ Φατ 

γῃ. Καὶ φξα(φνης ἐγήϑετο σὰ τῷ ἀπέλῳ πληϑος φράπας “«- 
) ἐπ ᾿ χ : Ι Ι : : Ι 

ᾧῷ Θεὸν ᾿ κοι λέφοντῶν, Δόξα ςν ὑμιςοις 

Καὶ ἐγέ- 
ε » Ὁ 2. ὁ δ 3 νι 3 τ Ἃ - ᾿ς ΄ λ « 

γετο ὡς ἀπῇ λϑον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν (ῷ πέλοι, ΧΙ οἱ 
») γε Ι ἐδ λῳ» Ι ! δ) 

δ ϑρωπὸι οἱ ποιμδρες εἰπὸν χῦθος »»λήλοις, Διήϑωμδυ δὴ ἑως 
λ " μ ἘΝ ἰδ λ λ ἡ « " ᾽ 

Βηθλεέμ, ὦ 'δωμὴν “ρῆμα Ὅυτο τὸ γέλονος, ὃ ὁ Κυρμος ἐ- 
εν λτ Ι ἡ , Ὁ Ι« 

γγώδασεν ἡμὴν Καὶ ἡλϑὸον ασευσων τες » Ὁ ϑωόυρον πω Σ. Μ
α- 

στλ ᾿ ! , . » 

ρκὰμ καὶ Ὁ Ἰωσήφ, ὦ ὁ βρέφος καίμδμον ὃν τῇ Φώτνῃ. ἰ- 
; Ι οἴ ε Ὁ τ Σὸν 

δόντες δὲ διεγγωθάσον 4Ῥὶ Τῷ βήματος τὸ λαληθεντος αὐ ις 
᾿ ἕῳ ; , δ δι ςς ! ᾽ ! 

τἰϑὸ τα πα διὲ ου ζυτου . Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν 
. ᾿ ε { λ ᾽ [ λ 

“«ὩῸῊΣ Ἷ λαληϑέντων κὑχυὺ δ ποιμϑϑων χοθος αὐποις. Η δὲ 
ΒΕ ! εἰ ἜΝ "ΦΙ 

Μαριᾶμ, παῦτα (φνετή 4 Ὡϑῥήματα ταῦτα, συμζξαλλουσα 
Ἔ  Ω ᾿ ε ἦν τ» [ ἷ ε Ι! [90 Ν 

Ψ τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. ΚΟ ἐπέσγεψαν σι ποιμδμες, δοξάζο
ντες 0 

Γ..) 

Ζ. ᾽ 

ραλισυ. αινοὙἼν 

» ,. λ γὶλ ' “ ΝΜ : λ5 ᾿ τ᾿.» 

αὐνουυτες Δ) Θεὸν “21 πᾶσιν οἷς ἠκουσοῶν Χο εἰδὸν » χρῦτωυς 6- 
᾿ ΓΝ . 2 Ι : . 4 ἤ 3 λ ἢἤ 

λοιλήϑη πσϑϑς αὐγιί. Καὶ ὅτε ἐπληοϑησαν ἡμέραι ὀκτὼ Ὁ πε: 

ῃ 1 

{ὐπατρ' ἡ 

Ἶ 

βανπν. ὃ 

4 

γίως 5.1] 

"ἂν Π 
σφ σραηλ. 

ἡ 

γ Περὶ τῷ Συμεων. σἹ Πεοὶ Αὐγῆς Ὁ ἀσξοφητίδος. : 

ΚΑΤΑ ΛΔΛΟΥΚ..- 103 

“Ψ“,χᾺ  .γο λιν ! λυ » ῳ. οῖνς 

δατέννειν τὸ που δέον, ΧΟῊ ἐκλήθη τὸ ονομλα αὐλφ Ἰησοῖ, 29 ΚΛῊ 
᾿ ς χ᾽-ς ) λ ἴω »λΣ) -“ 

δὲν τ ποὺ Ὁ ἀπϊέλου Ζζοθο9 ἐν συλληφϑίωσαι τὴν ὡΨ Τῇ κοιλίᾳ. 
᾿ ε͵ ) ] ᾿ ς« ςε Ι " 2 Ὁ ΘΝ ! 

᾿ ΟΤΕ Ων ὠνίων αι ἡμέρω τὰ καϑαρασμο᾽ αὐτῶν, κι δ γὸ 

μον Μώσεῶς, Δυήγανον αὐτὸν εἰς ἱεροσθλυμα, ρα ςῆσοι 
Ι ἷ᾿ο ἴω] 

τῷ Κυόάῳ,(καϑῶς γέγραπῆαι Ψ νόμωκΚύυδ
ου, τ παν ἀοσεν Δε 

διανο! λον μήτραν, γεον τῷ Κυρίῳ κληϑήσεται") κὰ ΤΡ δοιωω 
᾿ ἘΠ ν ἯΝ ΕΟ ἢ πο 1] Ἡ - ! 
ϑυσίαν, καὶ ὁ" εἰρημδυον ἐν νόμὼ Κυρλου, ζευγος τρυγόνων, 

τ  ». ν ν 
᾿ ἡ δυονέοατοις ὥύΘΑςερφν. 

λο Ὶ “ »( ᾽ ὲ 

Και δου εῦ φοϑροσος ον Ἱέρου-- 
λ ΣΟΙ ; ᾿ ε »ἱ ε Ι - ᾽ 

στυλήμν,, ὦ ογομαὰ Συμεων, »ὺ ὁ λύϑοθοπος δὶ δικαιῶ): κὴ δυ-- 
ν ! Ι ὮΡ ; ἜΝ 

λᾳᾷζης, χοδοςδεχόμδιυος σῤρακλήσιν 1 ἰσρφηῆλ᾽ Καὶ! πγευμα 
«“ 5,5.» »λ νι. τ΄ » : ! οὶ ΚΝ [ 
ἅγίον ἰκὐ ἐπὶ αὐτὸν," ἰὼ ἀυπὸ κεχρηματισμλένον κ΄ ποῦ ΤῈ σιν θ0-- 

αὶ « λον ᾿ ν ὴυ) ἣν λ Ι 

ματος π΄ ἁγίου, μη ἰδέειν ϑανώτον πρὶν ἡ ἰδ τ ΚΘαςον Κυραπ. 
φ" ἢ ,Φο ΝΣ Β ς Ι » ον» “, Τλ 

( ἤλϑεν ον τῷ πινϑυματι εἰς “ὁ ἱερὸν" κὶ ον πῷὸ εἰσαγαγέειν Τζσ’ 
,ν Ι 4 ΄-ὺ ,“ » λ » Ϊ] 

αονέις 5 που δέον Ἰησοιιο, Οὗ ποιήσοι! αὐτοις Κλ) εἰϑισμιένον 
-““Ψ4“| γ Η λ 3.- νι, ἀκ » » λυ [ 

τ νομου ΓΟ αὐτοῦ, Κα! αὐτὸς ἐδέξω» Δ): εἰς ταῖς ἀκα, λας 
ς ᾿ς λ λ ω πῆς» [ Χ τῶν 

εὐὐτοΐ, ἢ δὐλόγησε Ὧ Θεὸν, "ἡ εἶπε, Νὰ δστόλύεις τὸν ὄδυλον 
Ι! Ὁ“ Ι » ὦ ᾽ Ϊ] εἰ Ὺ ς » : 

(υ δέασοτα, κτὶ Ὁ ῥὴ μα (ου, ον εἰρίεὐη" δε εἰ δὸν οἱ ὀφϑα λμοί 
" Ι! οὰ ς ! ͵ 

μμ0") 25 στωτήρ μὸν (ου, δή ήμασας κ᾿ χυδοσώωπον παν τῶν τω 
ἊΝ ἊὉ ; 3 Υ̓ ᾽ ΩΝ Ϊ ε 4 

λφῳιών'Φως εἰς Σποκούλυψιν ἐθνων, ᾽ δυξαν λαοῦ (ϑυ Ισραο-- 
Ι ᾿ ᾿ “᾽ς λ ) ς Ι 2 ἰ ) ) ο» 

ἡλ.Κ αὶ [ωυ Ἰωσηφ Ὁ ἡ μη τῆρ ἀμ ϑαυμαζοντες ὅΖι Ὅς λα- 
Ι ᾿ » τὸ το Σ,1} ό ᾽ δ λ ὩΣ 

λουκϑροις «θα αὐτῷ. Καὶ ὄυλογῆσεν αὐτοῖς Συμεων, ᾧ Εἰστε ἡ 
ὶ 

χῦθος Μαρκάμι τίου μητεροι αὐήα, ἰδοὺ σις κεῖτ εἰς τήωῶσιν 

» λϑαίςασιν πολλῶν ὧν τῷ ἱσιροιήλ, Ὁ εἰς σημεῖον Δύτιλέλομε- 

γον(ῷ (ὁ δὲ αὐτῆς τί ψυχίω διελδύσεται ῥομίφαια, )ὅπως 

δ Σποκωλυφϑῶσιν ὑπ, πολλῶν καρδιῶν δια, λογισμοί. Καὶ 

[ὦ Αννα “αθοῷητις ϑυγαύτηρ Φανουὴλ ὠκ Φυλῆς Ασή β. αὕτη 

᾿ποοξεζηκῦα ον ἡμέραις πολλὰ αὴς, ζήσουσοι ἔτη μῖν δ δρὸς ἐ- 
] ᾿ς ὦ εἰ ὅν ς ἰ᾿ εν ν»ΣΪ 

γῆαὶ Σστὸ τῆς πουρϑενίας αὑτῆς, (ἢ αὕτη χήροι᾽ ὡς ἐτῶν ὀ[δ)η-- 
Ι ὰ» .»., 7 »Ἃ ΠῚ " ΄ Ν Ι 

κον τουτεσσοὶ σφ, ἣ ἐρκ αἰΦίςευτο Ἔστο (00 ἱεροῦ νηςείαις γ) δεῆσε-- 
Ϊ [ ς ἰ « “ ΄.Ον᾽ῳᾳ ἡ] » "Ὁ 

σι λοιτρόυουσω νυκτὰ, ὁ ἡμέραι οχὴ αὗτῇ αὐτῇ τῇ ὠροὶ οΤίςοι-- 
» “»Ἥ “ ἰ 3 Ι λ » Ὁ “ 

στιν, δ ϑυμολονειτο πὸ Κυρίῳ," ἐλοίλει θα αὐτοῦ πᾶσι ζις 
" ! ,., 8» ) λει» ] 

ποδοςδελομδύοις λυζρῶωσιν ον ἱερουσωλήμ . Καὶ ὡς ἐτελέσαν 
εἰ ᾿ λ “τὴ λ !- : Ι ς [ ᾿ Δ΄ Ι Ι 

ἅπαντα ἴα, καὶ τὸν νόμον Κυρκου, ὑπέςρεψαν εἰς Τ Γαλιλαμαν 
» λὸὰ .- Ὁ κα ͵ λ ! »] ᾽ 

εἰς Ὁ πολιν αὐτῶν Ναζαρέτ. Κ δὲ ποι δέον ἠυξανε Ὦ ἐκραται-- 
: ὃ Θ.1Π|. 

ον δ 

Κεφια 

ματθια. Γ 

λόδυϊτοιβι Β 

Εξοο) γε 

δριθαν Ὁ 
ςς 

-« λδϊιτιιβι 

ς-ς 

Ὁ 

Ε Κιφα.2 

Ἡστ ν ἡ Τ᾽ 

ῥὼμ ΘΗ 

α. πέρ. 8.8 

πω ἰτοῦς σοι ρος δ 



»ν--μα-- -- «τῶ ὉΠ Ὁ : 

ὶ ἐξουιχδ Δ 

δἔὲευτιις .Α 

Η 

ΚΡῊΣ 

Ω Περὶ δ λνοιϑμου ῥή ματος παϑϑς [ωαϑγζω. 

104. ΕΥ̓ΑΤΥΤ. ς 

οὐ πνδύμαπ', πληρούμδρον σοφία" Ὁ χάρις Θεοό [ὦ ἐ ἐπ αὐ-- 

τὸ. Καὶ ἐπορόύοντο οἱ 2576): ἀὐ᾽ κατ ἔτος εἰς ἱερασοιλήμ᾽ τῇ 

ἑορτῇ Ἢ παιχα οὶ "ἡ ὅτε ἐβυετο ἐτῶν δωδεκοι, ̓λύαραντων᾽ αὐτῶν 

εἰς ἱεροσύλυμα, Χτ ἡ ἔϑος Δ ὁ ἑορτῆς, ῷ τελειώσει τῶν ταὶ ἡμέ- 

ρᾳς. ὧν τῷ Ὁ υὐπυοορέφῳν αὐτοιξ, ὑπέμεινεν ἕησοι ὁ ὁ πῶς ον ἵερε- 

σαλήμ Ὁ ἐρα ἔγνῶ ἰωσηφ ὦ κἡ ἡ μητηρ᾽ αὐτῷ. νομίσαντες δὰ 

αὐτὸν ον τῇ ἢ σίλυοδιᾳ φῇ, ἤλϑον νἡμέρας, ὁδὸν, Ὁ ὃ ἀὐεζητουν αὐ: 

ἐν ζῆς συήενέσι ὦ ὃν Οῆς γνωςοῖς: Ὁ μεύροντες αὐτὸν υὑπέφρε- 

“σιν ψω»εἰς ἐμριο π α αὐτὸν.Καὶ ἔδυ ετὸ ΕΣ ἡμέροις 

ἑω.ν.Β 

αὐαΐξ.1.8 

'“Ματθ.γ.4 
μὼρ.αἹ. ἡ 

Ἡσανν μ. 
ἰω.α. ΒΕ 

Ὕ 

εἰς εὗρον αὐτὸν ἐν Τῷ ἱερᾷ ᾧ καϑεζὸ δρονὰν μέσω 19 διδει- 

σκάλων,ὶ ἀκούοντα αὐτῶν, ἐπερῳτῶ ντὰ αὐτοιΐ. ὀξίξαιντο 

᾿ παντές οἱ ἀκέοντες. αὐ, ἽΣΣ ΤῊ ἢ (ἰὑνέσᾳ καὶ χταῖς δποκρίσεσιν ἊΣ 

15. “Ὁ ὸ ἰδόντες αὐτὸν εἀἸξεπλάγνσαν 'Ἃ) πϑθς αὐτὸν ἡ μήτηρ ἀμφ᾽ 

ἄπε, Τέκνον, τ ἐποίησας ἡμῶν οὕτως : : ἰδοὺ ὁ ὃ πατὴρ (ου κα) 

δαυωμῆυοι ἐδρτοῦιδι σε. .Ὁ.6 πε χσοθς αὐτοῖς τί ὅπ έ ἡτεῖτι 

μέ: ὅκ ἤδέτε ὅτι ῳ ᾿ Ὅς τ ἥ παῖρὸς μου δὲ! ἐἶνα! με; Καὶ αὐτοὶ οὐ 

(ζνηκαυ Ὁ ῥῆμα ὃ ἐλοίλησεν αὐτοῖς. καὶ (κατέξη μεὴ αὐτῶν, ῷ 

ἦλϑεν εἰς Ναζαρέτ. ῷ ω ἡ ὑποταούμδυος αὐτοῖς. Καὶ ἡψμήτηρ 

ἀἰιΐ᾽ διετηβᾳ παντα ἴᾳ ῥ ῥήματα ταῦτα ων Τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῆς. 

ἊΣ ; χοδοέκοηῆε ὑφίᾳ (ἡ ἡλικίᾳ κα χαίριτι ὥ3.α Θεῷ κα φω-- 

φρϑόις. 

ξερή Καίσαρος, “ἡγεμονόνοντος᾽ Πονῆου Πιλάτου ᾧ ἴωδαιας, 

ὼ Ἀν μοὶ Φ Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίσπαδ: 3 τ Ὑ ἀδελ- 

Φο Ὁ τετραρχοιώτος τὴ τὴς ἵπουραίας κὶ Ὄ Τραχωνίηδος χω- 

ρας,» Λυσανίου Φ Αδιλίωης τετράρχοιιυτος, ἐπ᾽ ϑρχιδέων 

Αννα. ὠ Καΐχφα, ἐθύετο ῥημα Θεοῦ ϑι [ωαννίω ἡ τ Ζα- 

χαδίου ονον τῇ ἐρήμω. “Και ἦλϑεν εἰς πὰ στιν Τ Τ᾿ αϑάχωρον ἅ Σ 

ἴορδανου, κηρύσσων βαπδισμαι μετανοίας εἰς ἀφεσιν ὠμδρτ 

ὧν, ὡς γέγφαπῆαι ἃ Ψ βίξλῳ » λθγῶν Ησὸν ̓  πυϑϑῷητου, λέ- 

, ρντος, ̓Φωνή βοώντος ὁ ἂν τῇ ἐρήμω, Ἐτοιμάσοιτε τίου) ὁδὸν Κυ 

»Ἐ ἈΠ Αὐϑείας ποιεῖτε τας ἐτοίξοις αὐτοί. πᾶσει Φάραξ 
προ» 

3} 

» ἀφϑήσεται, καὶ παν ὄρος χαὶ Ι ξοιιρὸς ἀπεινωϑήσεται. . χοῦ ἐς 

᾿Εν ἔτει 5  πεντεκοιδεκοαύτεω δὴ ἡγεμονίας τι 

9: αὐαξαμον. 

ὙΘΕΔ εξηϊε. με 

Ψφ 

τοιξγῶστν ἃ 

ρνές.ἡ 

ὼς »« ΄ 
μα κολς; βὶ 

"ἢ 

“Ἵ ἐσ ἀυτ.γ.« 
8 . 

᾿γαφϑ)ῶκζιβ 

ζΐ 

“ 

: ὅχίϑῥοπευεν 

γ Ἵ1..:β 

{παραινῶν. βὶ 

ζ λλεζη 

α εὐσπίᾳ. β 

. σκολιά εἰς θύϑειαν, καὶ αἱ γραϊχεῖοι εἰς ὁδὸις λείας. καὶ 

ὄψεται πᾶσαι αἰρξ ὃ δ πυπίοιονζ ΟΡ: ἔλεϑο οὦ Ὅἱἷς 
φ( καὶ 

ς: Περὶ ΛΜ ἐπθρωτησόρτων Φν]ωαλνζω. 

ΓΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΎΚ. ' 

ὀκπόράμορδροις ὁ ὄχλοις βαηιώίωαι χαν᾽ ̓αὐτοί,᾿ Γ ἐννήμα- 

τα ἐχιδνῶν, τς ὑπέδηξεν ὑμῖν φυγεῖν Χο τῆς  μϑηούσνς ὁ 0ρ- 

γὴ δ, πορίσουτε οἰ καρποις  αἶξίρις τῇ τὴς μετανοίοις ζ9) μιλ᾽ ̓  

ξηθϑε λέγᾳν " ἑαυτοῖς, Πατδα ἔχομδυ ῷ 

γα ὑμὶν ὅτι δίωαται ὁ Θεὸς ἐκ τὴμ λίϑων Ἴούτων ὁ ὀγεῖραι 

τέκνα, Ἰῴ Αβρααμ. Ηδν δὲ κα! ἡ ἡ αϊξήη τϑὸς τίω ῥίζαν 

' Δ) δένδρων κεῖται. παν ν οἰἶν δένδρον μή ποιοιαυ καρπὸν ΟΝ 

: 

λθν ὀκκόσῇεται, τὰ 0 εἰς πὺρ βάλλεται. 

τοῖς, Ὁ ἔχων δυργιτῶνας, μεζαδότω Τῷ μη ἐλϑντι 'χοιὶ ὁ ἔχων 

βρώματα, ὁμοίως ποιφῶ. Η λϑον: 3 ὦ τελῶναι βαπδιοθίευαι," 

᾿ εἰπὸν τεὸς αὐ, Διδείόκαλε, π θῇ (ομδιν" Ο: 8 εἰπε αϑθὸς 

αὐηοιῷ, Μηδὲν πλέον φρα Ὁ διατεταγμένον ὑμῖν πρξοίασετε. 

Ἐπηρώτων: δ αὐτὸν Κομ [φραόυομδροι, λέλρντες, Καὶ ἡμεῖς ῖς 

᾿'ποιήσομδ: 'Καὶ εἶπε πσϑὸς αὐτοις, “Μηδένα, διωσείσητε μηδὲ 

συκοφφαμήησητε, ὦ Ὥρκριαϑε ις ὀψωνί εὑμὴμ. Προσδοκὼν- 

τὸς 3 ΤΕ Γν λοιού, ὯΙ ' διαλογεζο μδρων ταῖτὼν ἂν τοῖς καρδίαις 

αὐτῶν αἷδ τ ΤΩ ἰωανου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χοκςὸς, ἀπεκρί- 

ναῖο ὁ ὃ ἰωᾶννης ἁπᾶσι λέγων, Εγὼ δ ὕδατι βαδηζωὺ ὑμας, 

ἐρχέται δ ὁ ἰσχυρότερος μου, οὗ “κ εἰμ ἱκανὸς λῦσεω τὸν ἱμα- 

τὰ ὑποδημάτων. αὐτῷ, αὐτὸς μα; ς βαπῆίσᾳ -Ψ πνόυμα- 

τί ἀγιῷ καὶ πυθα᾿ οὗ οὁ σῆθον ον τῇ χέει αὐτὰ "Ἂ διακαϑαρας 

πίω ἃ ἅλωνα, αὐτῷ, Ω σὰυαξᾳ ῷα στον εἰς αἰοὺ Σποϑηκην α αἱ)- 

τοῦ, Ὁ ἢ ἄχυρον μὰ τὐτα πυρὰ ἀσβέςω. Πολλά μῶν οιῶ ο(ὦ 

ἐησφα,᾽ πὑρακαλῶν Δηπελίζετο λαὸν. Οδὲ Ἡρώδης: ὃ 

τεζρωρχης ἐλείχομδυΘ’ χσ΄ ἀν Ὁ ὡδὶ Ηρωδια δὸς Τ γυναι 

κὸς Φιλίστου Π' Ὁ ἀδελφοῦ αὐ, ΚΟ ̓ πὶ πατῶν ὧν ̓ ἐποίησε 

πονηρῶν Ο Ηρωδες, ποδοσέϑηκα Ὁ ἴουτο ΠΩΣ πᾶσι χα κατέ- 

κλεισέ τὸ ἰωάννίευ ἐν τῇ Φυλαᾳνώ!. ἜΣ Ε710 ἢ αν τῷ Ὁ βατῆι- 

“ϑίω αἡ ἁ ἅποντα ὯΝ ἈΘΟΟΥ, ῷ ἰη(οδ βαπβιοθέντοςς αὶ Ὁ πσεϑσευλο- 

μδρου, ὀῤεῳχϑίευαι ( ῷ οὐρανόν ἡ καιποιθῆναι Ὁ Ω πνέῦμα ̓ ς 

ἅγιον σωματικῷ δε ὡσεὶ αἰϑιςερανἐ ἐπὶ αὐτὸν, τὸ φωνίω ἐξ 

ἐρφινοῦ γβυέώϑαι, λέγουσαι, Συεῖ δὰ ἐς μόυ ὁ ἀγαπητὸς, ὡΨ σοὶ 

ἠυδόκησοι. Καὶ αὐτὸς ἰὠὸ ὃ νσοιξ ὦ ὡσεὶ ἐτῶν τϑλάκοντα ϑρλθ- 

φ ᾿ ἜΣ 

Καὶ ἐπηρφοῶν αὐτὸν οἷ᾽ 

ὃ χλοι, λέοντες, Τίουῦ ὃ ποιήσομδυ: ̓ λποκριϑεὶς δὲ αὐγή αὐ-- ἜΝ 

Ιῶ 

Αὐραάμι. λέγω ̓  

α-ἴω γ Γ 

ἰακ.β.1 

Μαῖθ.}.Ὁ 

ττν ρα. Β 
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τοό 

Ματϑ,.γὴ.Λ οἿ 

μρ.α.Ὁ 

᾿πρεὶς τί ἔρημον, μέ 

Ζ Περὶ οὐ πειρασμὸδ (ὁ Χοικού. 

ς ἜΥΑΓΓ' 
᾿ ΡΝ ᾿ 

μᾶθΘ’ ὧν , ὡς Θγομίδε ἡὸς ̓  σὴφ “59 Ηλὶ, Μαΐϑατ, “ 

ΔΛ δὶ, ΤᾺ Μελχὲ δ᾽ ἰαννα, 5ΊΩω ̓ ἥΦ τού Μαἥαϑιου,ὅ' 
Αμως, 

ἂ ; ᾿ ἴων ἴ Ι 

τοῦ Ναοὺμ,ᾳ Εσλὶ Ναῇβα) τοῦ Μααθ τς Μαήαϑιου, τοῦ 

Σεμεὶ, κα Ἴωι Φ᾽ ἢ ἰἐδα, τῷ ἴωωννα, τοῦ βησοὶ οἱ 
Ζοροξ;- 

(εληού Σαλαϑιήλ, Τὰ Νηορα, ἡ Μελλχ, ΑδδΙ οὐ Κωσαοΐμ, 
δ λ 4 εὖ. ᾽ 4 ͵ λ 

Ψ Ελμωδαμ,, Ηρ, ΤῈ. [ωσή, τοῦ Ἑλιέζερ,7οδ Τωρεὴμ, Τοῦ 
8 τον κυ τ τὰ ΤΣ ἐο α {1 ; 

Μαΐϑατ,,α' Λόυ,α Συμεων:[οὉ Τουδὰ, Ὁ ΤῶσΗΓΡ 0 Ὁ 

΄ Ἑλιακεὶμ, τοῦ Μελεὰ, ἢ Μαϊνὰν᾽, 4- Μααϑ
α, Τα 'Ναϑον, 

3. Ὁ" 4 ᾿ λ ρ 

ᾧ Δαᾷξιὶ)ο, ἑξοσου Ὁ Ὡρβησ), Βοὸόξ Σαλμῶν,ζοο 4 ά 65 
οι 4 Ἵ - ἴ χ οἱ καὶ 

σων, ῴυ Αμιναδας, ζὁ Αραμ, ΦἜΈσρφμ, 5. Φαρές, τ Του- 
λ 

δὰ Ὁ ακως. ἰσωάκ, ὁ Αξρᾳαμῖ οὐ Θάρα. τοῦ Ναγω β,. 

ὧν Σαροῦχ ἷ βαγαῦ Φὐφωλέκ(]οὗ ἕξέρ, 
ἫΝ Σαλά, 1 Καὶ- 

νὰν, ΨΑ ρφαΐζαοι, ' Σήμ, τοῦ Νώε 76 Λάμεχ, ὁ Μαϑου-- 
Ι οο λ φῶτα ἘΝ 

σοίλα, 5 Ἐνωχ, ' ἰαρὲσὶ, Τὰ Μαλελεήλιοὐ Καῖναν, 5 Ἑνως, 
4 ; “ Ὸ 4 “Ὅλ ἜΝ, 

Ων Σ ϑι, Ὁ Αδαμ, Θεού. ἰηίου 3 πνεύματος ἀγίου 
᾿ ἡ » , ΖΝ Ι 

πλήρης ὑπσέςρεψεν Χο δ Ἰορδανου "νὰ ἡ γέτο ὡν τῷ πνόνμα- 
Ι΄ ς 

'ρας τεασοι οίκοντοι πει οὶ ὀμδυθ’ χασο 

ἡ ἐκ ἐφαν οὐδὲν ὧν ταῖς ἡμιέραις ἐκείναιο᾽ ποῦ διαξολου. Καὶ 
" », {Ἥ 5 ὉΝ » ς ! 

ἢ σίωωτελέοϑεισων αὐτῶν, ὑςέβον ἐπείνασε. Ὁ εἰπεν ἀυτὼ ὁ δια" ᾿ 

2. ε “΄ πω ἢ [ »] 

ὅολος, Εἰ ἡος ζὶ τοῦ Θεοΐ, εἰπὲ τῷ λίϑω ζύτω ἵνα ἤρηται αρ-- 
; ΕΣ “" Ν ; ! .] ο"Ν 

Ὡς. Καὶ ἀπεκχρίϑη ἴησοιξ χσϑὸς αὐτὸν, λέγων, ἔγραπβαι, οἷκ 

᾽ , »} ᾿ [ Ι ε νἱ ᾽ 2» λ ε 

“ ἐπὶ ρτω μόνῳ Οσεται ὁ ανϑρϑοσος, δἈᾺ ὀπὶ παντὶ ρήματι 
τ » "- »Σ ς νι ν΄ 

Θεοό. Καὶ δύαγαγῶν αὐοὸν᾽ ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλον, εδ{--. 

» ι ὋἝὋ» Ι  ν». “ [ 

ξεν ἀυτὼ πόσας ται βασιλεῖας ᾿ Τῆς οἰκου μϑμης᾿ ἐν εἰμ χφο-- 
5 Ν ε 

λ» | ἰ 

γου,»Ὁ, εἰστεν ἀυτῷ ὁ διάξολος, Σοὶ δεούσω τίευ ὠξοισίαν ταὐτίω 
ς Ι ΧΑ] ᾿ , τ εἰ » Ν ες κί : λφῳνὰ 

ἅπασαν," τίει δόξαν αὐτῶν"ὅτι ἐμοὶ ρα δέδοται, κοι ᾧ ἐὰν 
Ι! ! ΟΧΥ ἰ ὶ Φ νλ 5 Σ ΄1| 

ϑέλω δίδωμι αὐτί «συ οαὐ ἐὰν χαϑϑσκαυησης ονωπιον θυ, 
ν 

ἔςου (υ͵ἱπαντα «Καὶ ΣΧ ποκριϑεὶς ἀυτὼ εἶπεν ὁ ἴησοις, Ὕπαγε ὁ- 
“Ὁ . - 40 [ Δ" 

πίσω μου σωτανα, -λέχρωπηῆαι γαῦ, Προσκιιυήσής Κυρκον Τ' 

Θεόν (υ, ὦ ὠνπὸ μόνῳ λοίρϑυσής. Καὶ ἡγαῆν αὐτὸν εἰς ἵερε- 

σουλήμυ, "ὃ ἔςησεν αὐτὸν οὐ πὶ Ὁ τῆερύγεον Ἣ ἱερού, ὦ εἰπεν ἀπὸ, 
ν΄»), ἽΝ ες Ϊ 

Εἰὸὁ υἱὸς εἰ ́  Θεοῦ, βάλεσεαυτον ὀντευϑεν κάτω ̓ γέχραπῆαι 

γώ, ὅπ τοῖς αἰρέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται τε (δ πὸ δια»- 
.Ο᾽ 5 ΩΝ 3 “ΜΡ 

: 

φυλάξαι σε᾿ χρὴ δῖς ὀπὶ χέρων δρουσί σε, μήποτε ζσεϑσκο- 

ΣΤ Ναγε. ἢ 

᾿ς 8 Ματϑα.γ. 

ΚΑΤᾺ ΛΔΟΥΚ. 

ψης χυϑὸς λίϑον (ἢ πύδα, σου. Καὶ. Σστοκρι ϑεὶς ΕἸ γτῈν οἰμπτὸ ὁ 
Ι ᾿ «“ »ἱ ο Ε 2 “ Ϊ ᾿ 

: ἴησόις, ὁτὶ φίρητοα., Ουκ ὡκπειροίσάς Κυρκον ᾧῷ Θεὸν σου... 

Καὶ (ἐντελέσοις παύτα πειροισμιὸν ὁ διάξολος ἀπέςη ἀπέ ἀ- 

᾿ χερακαρρού. Κα) ὑπέσρεψεν ὁ ἰπίοις ὧν τῇ δεωναἶμει Τῷ πνϑ) 

ματος εἰς ὁ Γαλιλαίαν, ᾿ Φήμη ὄΐξηλϑε καϑ' ὅλης ἢ αῷα- 
γωρε Ὡϑὰ αὐτῷ. χὰ αὐτὸς ἐδι δδισκέν ὧν ταῖς σώωγωγοῖς αὐ-- 

τῶν, δοξαζόμϑιυος τυ παϑῶν. “Καὶ ἥλϑεν ἐς Ὁ Ναδαρέτ Ἑ 

μος ᾿μὠτεϑραμμένος, νὴ εἰσῆλϑε καὶ Ὁ εἰωϑὸς ἀυπώ ον τὴ ἡμέρᾳ ἢ 
ἀὐκοια σαι ξατων εἰς τί. σιλυα,γωγίευ (Ὁ ἀνέςη ἀναγνῶναι, καὶ ἔπε- 

δὰ 9 ἀυπὸ βιξλίον Ἡσαΐου Τῷ χυροφήτου . καὶ ἀνα ῆὐξας Ὁ 

βιξλίον, δρε ᾧῷ τόπον τὶ ἰκῦ γεγραμμένον, Πνόμα Κυρίου 

ΠῚ 
διωώσηγ, δα ἢ 

7: [κίρύ. ΕἾ 

ως 

“ δβεὶ 

,»γν» ν εἰ . ! ᾽ ἣ “4“ἵ΄χ. , 

ἐγ’ ἐμέ, οὐ ἐνέκεν ἐγθάσε με" δ)ατελίζεϑαι γῆωλοις ἀπέςειλ- ς 
! » ! λ Ι λ ! 

κᾷ με, ἰαίσοι ϑει τοις (ἐντεποαμμμένοις τίευ καρδίαν, κηρύξαι. 
» Ι »ἱ “» " ᾽ “ 

σὴχ μαλωτοις αφεσιν, "ἡ τυῷλοις ἀνάζλεψιν, δστοςερλαγε- : 
' ! 

[7 Ὁ 

ΑδυτοςΥ 

Ματῦ..}.8 

,μ..8. ΒΒ ς, 

ἰω. “7.2 

Γ Ματθῦ. “..8 

μι... 
ἰω. σγ.Ζ 

Ἡσαήν ζα. Α 

-»" 

“ 

! ᾽ ἰ ᾽ ὯΝ ; 

ϑραυσμένοις ον αἰφέσᾳ κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν. Καὶ - 
Ϊ » “με ᾿ ) ἣ ἢ 

σῆυξας Ὁ βιξλίον, Σστοδοιὶ τῷ ὑπηρέτῃ οἐκαϑισε' Ἂ παϑτῶωνον 

ἡ ἦσαν ἀτενίζοντες ἀυτὼ " ἠρξαΐζ δὲ 

ιν 
τἀ ἢ Ἀσὶς χλοι, ᾿ς 

ἕςς ΟΝ ! ! Ὸ Ι ὋΦ 
Ὰ ἴαβε, ρφίπευσον ὀξαυτὸν ὅσω ἠκούσοι μμδυ “χυὸ μῆμα ἐν τῇ Κα 
.- εν τοὶ δ 7 ΚΑῚ» ον ! “ΠῸΠᾺλι μβ ᾿ ! 

“Ἢ ---. πφναόυμι, ποίησον (ΚΣ ὧδε ον τὴ πα το δὲ σου. Εἰπε ἢ, Α μίω λε- 
χτῦ κοσμίσ.β σ᾽ Ἐπ οιθο να λέ ----.-- τὸ Σχῶ εἴ 2 " Ι » ᾽ “" ! ς 

γωυμιν, ὁτι οὐδεὶς χροοφήτης δέκτος δξινον τῇ παχοβδὲ αὐ. 
ΒΞ γΨν » λ ! οΝΞΆ Ὁ τ Ω ᾿ Ν ᾿ «ὦ πρᾷ, ἐπὶ ἀληϑείας δὲ λέγω ὑμῖν, πόλλα! χῆραι ἤσαν ον τοῖς 

ἱἑμέραις Ἡλιοΐ αν τῷ ἰσρφήλ, ὅτε ἐκλείϑη ὁ ἐῤρανγὸς οἰ πὶ ἔτη 

τϑία ἢ μίωας ἐξ, ὡς ἔγϑετο λιμὸς μέγας Φ) χὶ πῶσεω τίω 
γέω να χυϑὸς ἐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφ» Ηλίὰς εἰ ἐνὴ εἰς ̓ Σα- 

Ν ρέῆα Φ Σιδῶνος, χσοθς γαϑαικα χήραν Κ αἱ πολλοὶ λεχυδοὶ 

᾿ ἤσαν οἰ πὶ Ελιοσαίου 4“ πσοϑφήτου ον Ἴῳ ἰσρᾳήλ, Κοὶ οὐδεὶς 

αὐτῶν ἐκαϑα δά οϑη ἃ μὴ Νεμαν ὁ Σύρος. Καὶ ἐπληεϑηοῦ παν-- 
τες ϑυμιοῦ ον τῇ ἘΜ ΝΟΡΕ (ῈΒ ταῦτα "ἡ ἀγαςαΐτες ἐἶξέ- 

ζωλον αὐ ἔξω ἡ πόλεως, κἡ ἤγαγον αὐτὸν ἕως Φόφρύος Τῷ 

γὙ.Βασυζα 

ἰακ.ε ἃ 

σ᾽. Βας...Δ 
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ἢ Περὶ τῷ ἔχοντος πγϑῦμα δαιμονία. 9 Περὶ Ὁ πενϑερας σῷ ΠΕέξου. 

108 ἐγατγῆ 

ὄροι,, ἐΦ οὐ ἡ πόλις αὐτῶν ᾧκοδόμαντο, εἰς τὸ κατακρημνίσοι! 

αὐτόν. αὐτὸς δὲ διελϑῶν δια μείου αὐτῶν ,ἐπορουεζ,.᾿ Καὶ 

“κουτὴ ἌϑῈν εἰς Καπφναούμ πολιν τὴς Γαλιλαφακ᾽ κοι ἰκῦ διδα- 

σκῶν αὐτοῖς ἐὼν Ὅϊς σεξ βασι: ὦ οἰξεσλυασοντο δὶ Τῇ ἢ δεδαχο 

αὐτῷ, ὅτι ον ὀξοισίᾳ ἰὼ ὁ λόγος ἀμ. ᾿Καιὸν τῇ σἄυαγω)}:. 

{ὦ ἀνϑόθοπος ἔχων πνέμα δαιμονίου ἀκαϑαρτου, "ἡ ἀνέκρα.-᾿ 

ξε Φωνὴ μεγαλη, λέγων, ἔα, Τιὴ ἡμῖν καὶ σοι Ἰη δ᾽ Ναζαρίων 

ἦλϑες λτολέσρωι ἡμμαζ; οἰ δὲ σέ ἧς εἰ, ὃ ἅγιος “ Θεοό. 'Καὶ ὯΝ 

πμησεν. Δ δ ησοις, λέγων, Φιμώϑηπ, ἈΦ! ̓ἔξολϑε ἐξ ἀ μάν. 

1:8! ἡῥήψαν αὐ, Ἄ δαιμόνιον ἐς μεῦον, Ἰώ ξηλϑεν ἀσζαυΐε, μη,- 

δὲν βλαναν αὐτὸν. "Ὁ ὁ ὀϑύεο ϑαιμίος 6) δὶ παινταρ, ἢ (ἐνελο 

θῶ χυθϑς δλλήλους, χέοντες, Τί ὃ λόσος ὅσα, ἐδ ἐν ὀξοισίᾳ, 

Ὁ δ δεωνάμοει Θ΄ πίζ οτειζοις ἀκαϑαρτοις πνώμασι, ὦ ὀξερχον- 

τῶ» Καὶ ᾿ ὀξεπορεύετοη ἥχος «ἰδὲ ἀὐδρ εἰς πα τόπον ᾧ αἴξάγως 

᾿Αναρτρ! 3 ὁκ ω (ζναγωγης, εἰσῃλϑεν εἰς τίω οἰκέων ΣΩ. 

μωνορ' Ἃ πένϑερο Ἀ ΤῈ Σίμωνος ιω ᾽ σἄρεχο δι πυρέϊῳ με- 

γάλῳ, "Ὁ ἡἠρφτησαν αὐτὸν δα αὐτῆς. "Ἂ ᾿ ὥδισαὶ ὁ ἐποίνω αὐ, - 

ὑπετιμησε τῷ ᾧ πυρέϊῳ, Ὁ ἀφῆκαν αὐτίωύ. φραχομαϑ ὃ ἀνα- 

ςῶ σα, διηκόνει αὐτοῖς. ᾿Δαύοντορ 5 Τπ ἡλίου, "πάντες ὅσοι ἐἶχον 

αἰϑενουῦτας νοίοις ποικίλα, ἤγαλον αὐτοιὶ πεϑς αὐτὸν. ὁδ 

ροῦ. 

ἐνὶ ἑκοςω αὐτὼν ταῦ χέρας, ὀἰιϑεὶς, ἐϑεραπευσεν αὐτοις.. 

᾿ [-2 ἡ ολωϑ ὦ δαιμόνια, το πολλῶν ᾿κραΐζοντα ω λίγο νὰ, 

ὁπ συ εἶ ὃ Χαιρὺς ὸ ἡὸς Ὀδθεοό. ναὶ  πιπμῶν: ὑκιάα αὐτὰ 

λολέν δὲς ἡ ἡδήστεν, ῷ Χραρον αὐτὸν {ῃ. Γρομδρης ὃ ϑ ἡμέρας 

ὀξελϑων ἐποροῦϑν εἰς ς ἔρημον τῦπον " καὶ οἱ ὄχλοι ἐδδαυ αὐ-- 

ὃν, Ὁ ἦλϑον ἕως αὐτῷ, ῷ κατεῖχον αὐτὸν Ἂ μη ' ποράνεάϑα δἰ 

αὐτῶν.ΟἿ 3 εἶπε τθϑς αὐτοις, ὅπ "ἡ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν ϑυ-- 

αἡελίσα ϑαΐ με δέει Τ' βασιλείαν εχ Ὁ Θεού ὃ “δὴ, εἰς ζυυτὸ απέσειλ 

"Καὶ [αὐ κηρύσσωνον ταις σὰυαγωγαὶς Φ Γαλιλαίας. 

Ἕγμεη: ο᾽ γνῷ (Ὁ) ὁ ὍΝ ὀλικειας ἀυπὸ “- ἦ' ἀκούφν ἢ λό- 

ἀμ Κ' Θεού αν κι αὐοὸς ζω ἑςως “δὰ τίω λήανίω Γννησουρέτ᾽ 

εἶδε δυο πλοιὰ ἐρώτα κα τίω λήανίωυ. Φ: ὃ ἕλιεις δστο-- 

ἜΣ ἀπ αὐτῶν, ἀπέπλωυαν ᾷᾳ δίκτυα. Ἐμξαρ" ὡς εἰς ἣν Γη] 

πλοίων δίιώ - ὅ Σίμωνος, ἤεῳτησεν αὐτὸν δοτὸ τῆς γῆς ἐπανγα-- 

τ Περὶξ ἰαϑύτων σαὶ ποιχίλων γόζον. 

Σ .Ὁ-- 

“2 
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͵ 

ἰοὶ 

-" 

. τς 

ΧαῚ θρᾶχραιν- 
ἐ 

γασαρεβ 

Ε 

4 δαψμοσι. ς 

τᾷ Αὐραιβ 

ΓΙ - 

πολλα. οἱ 

εὐδασκαλει 

"“ᾧ δκχὶυα. 

λὰ 

᾿ηρβα δι β 

δ β γ.ἢ.ς.ζ. 
ΠῚ 
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λα 

λγ 

(8. Γτερὶ τῷ λεασερ 

ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥ͂Κ. ΙΟ9 

γαγεῖν ὀλίδρν' καὶ. καϑισεὰς ἐδίδασκεν ὁ 7.2.) Φ πλοίου Ου δ οχλεΩ 

Ως: 3 ἐπούσουτο λοιλῶν, εἶπε ἄσθὸς Σ Σίμωνα, ἐπαναγανγε 

εἰς ὁ βαϑυς, καὶ χαλασατεζᾷ δἔικτυα, ὑμῆμς εἰς ἀγραν. Και 

ἡποκριϑεὶς ὁ 0 Σίμων εἶπεν ἀυτὼ, Ἐπιςοτα,, δὲ ὅλης τῆς γυχηὸς 
᾿κοπιασιιντες, οὐδὲν ἐλαξομϑρ. ΠΣ δ 1 δὲ ῥήματι σου χαλασω 

ω δίκτυον .Καὶ ζουτο πομήσωδιες, (ὡνεκλειοῦ ἰχθύων πλῆϑος πο- 
λύ. διεβῥήγνυ2» δὲ Ὁ δίκτυον αὐτῶν, (ὃ κατένδυσειν Ὅς μετὸ- 

: Αϑις' Ὅοις ἀνῳ ὁ ἑτέρῳ ἥλοίῳ, ' ὧ' ἐλιϑὺν τοῖς συλλαξεᾶς αὐηοῖς. Ἂ 

ἤλϑον, καὶ ἔπλησων ἀμφότεροι πλοια, ὥςτε ̓βυϑιζεῶς αὐ.- 

δ. ἴσὼν δὲ Σίμων Πέζος, τϑϑσύπεσε τοῖς σϑνάσι ἦν ἑνί, 

Χέγων, ἐξῆϑεά απ’ ἐμοδὸ ΟΤὶ [ἀνὴρ ἀμδρτωλος εἰ Εἰμ4, Κυρχέβθαμ 

(ος γαρ ̓ξ ίράν αὐτὸν κὴ ὴ πανταῤΐοις σίὰ εἰυπτό͵ οἰ Τὶ τὴ ἀγεᾳ. 
7.  ἰχθύων᾽ ἡ ἡ (ὑνέλαξον' ὁμοίως ὃ Ὁ ) ἰάκωξον ὰ [ωδανίω, ἡοις 

Ζεξεόα ε, οἱ οἱ ἡ οὗ ς κοινωνοὶ ἴῳ Σίμωνι. καὶ Ὁ εἶπε τθος Σ Σίμωνα 

ἣ ἴσοις, Μη ̓ φΦοξοδ' Στὸ νι ἀνϑρθόποις ἔσῃ ζωγρῶν: Και 

καΐαἔγαο γτεςα πλοία ΡΟ, νέμω, ἀφ ὅντε ἁπαντα, ἠκολοῦ- 

ϑηστν ἀντ. Και ἐϑθρετο ἀν7ῳ ἐἢ αὐτὸν ων μιᾳ ἥ πολέων, 

τα ἰδοὺ Δϑὴρ πληρῆς λέπρας, κα ἰδὼν ᾧῷ ἴησοιμ, πέσων ῥλὶ 

πσδόσώτον, ἐδεήϑη αὐτῷ λέγων, Κύρκε, ἐὰν ϑέλὴς δαυασαι 

με καϑαδάσο . Καὶ ὀμείνας πίω χεῖρα, ἤνψατο αὐ7Ὲ, εἰπων, 

Θέλω: καϑαραώῶητι. Καὶ ἄϑεως ἡ ἡ λέχραι ἀπ λϑεν ἀπὶ ἀμφ. 

Καὶ αὐτὸς πτρή 'ἥειλεν αἀνπῷ μηδενὶ εἰπεῖν" Αλλα ἀπελϑῶὼν δ4-- 

ζον σεαυδΥΤῳ ἱερᾶ, Κα! ἐδ ορ γς τ Ὡϑὰ ἃ: καϑαδασμοῦ (ου, 

᾿καϑυὺς πϑοσέταξε Μωσῆς, εἰς μδῤίύεκον αὐτοῖς. Διήρ εν» 

δὲ βαλλο ὅλόγος δὰ αὐ κὴο σύμ ρΟΥ Τὸ ὀχλοι πολλοὶ ὡ-- 

κούειν, ϑεροιπεύεόϑοοι τ ἀμ ἀπὸ 7} αϑενείῶν αὐτων.αὐ-- 

Σ (εὐ ι'ασογωρῶν ον ταῖς ἐρήμοις, " ἡ ππεϑσευχό μδι(6». Καὶ 
ἐβμεος ον μέᾳ ἐκ ἱἐμερῶν, Καὶ αἰηὸς ἱεῶ διδασκων' καὶ "σαν 

καϑημῆροις Φαρισαίοι κ νομοδιδασκαλοι, οἱ ἦσαν ἐληλύϑότες 

ὡκ πάσης κωμς ἴῃς Γαλιλαίας Ω ἰουδαιας κα Ὁ Ἱερουσαλήμ, 

Κρ [δαύαμις Κυρίου ἰώ εἰς Ὁ ἰαάϑαι αὐτοιί. Καὶ ἰδοὺ ἃ 

δρες Φέροντες οὐχὶ κλίνης ἀγϑρϑοτον ὃς ίω ᾿ αδραλελυμδό ος, " 

ἐξηπθιω αὐτὸν εἰσενείροεῖν χὰ Ὄ ϑειναι ἐνώπιον αὐτ' καὶ μὴ  δύρον- 

τες διὰ ποίας εἰσενέξεωσιν αὐδ' δια ἢ, ὄχλον, λύᾳξαντες οἶχι 

} 

ιν Πεοὶ ὁ «ἰθαλυτίκοῦ. 

Γ λίατθ.ν.Α 

μια. 

Λλδιυτ, φῆ. Α 



οςτανμοκουσικοχαοοχρώσ ει Ὡενιαπειεισν κα τη:ρσωτυτω, δ. ὡὩππἀτπαϑππμἴσ πςαεῦνι ΒΝ ς ς 

ε - : πος ΡΝ εὐ δ κώλο ΐ ἐΡΡΟΣΙΝ 

ρκρρτόμνος ΕΣ Υ ΓΗ νεώξεξ οιλοα εκ κυ ῖς αὐλρος ς ξ τεῦ, ο΄ χυορς ἘΈΡΟΟΣ τὐϑε νος 0 ΜΟΥ ΠΟ ὶ Ἐν ον τς ΤΗΣῸΣ έν. ΝΝ 

᾿ ν΄. δ ΔΑ ννο ᾿ οὶ ηςν ᾿ (ἃ δ: Σ Περὶ Δ Ὺ ὐποζςόλων ἐκλογὴ. χὺ ς- . 

. ἫΝ Ἕ Ξ ἰδ). Περὶτὸ λῶν ζιὐ τελώνου. 
[ ΤἸΠερι τκ ζηρα) εχοντὸς Ὑ' χει ᾿ ις 1ἱέρα ) 

Πο ἙἝΥΑΓΙΓΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂Κ. ἽΝ 

ἐς «Ὁ δ ' - ἘΠ ἀτιν χ ἀν ἀκα οἵ ΞΊ ἘΕΚ.ΕΣ τ 

τὸ δῶμα ̓ διὰ τὴ κεροίμων κρυϑῆμκον αὐ ν γ 1 κλινιδιῳ 
᾿ ὅλημα Ἢ 220 “ ΠΈΙΕΩΙ δεῖς βαλλέονον ἡεθνὲς αὐῆοῖς 

πὸ 

τ ἢ - εἰς τὸ μέσον ἐμέοθϑαϑεν ΤῈ ἰηοό, ὦ ἰδὼν τίου πίον πον ᾿ εἰ- ὍᾳἜ λαμοιζ"εἰ Ὁ μήχε,ῥήξᾳ ΟΥ̓ δε ε οὲ Ὅις ἀὐέοιε ἄσος 8" ' 

᾿ς ὑΠπῖν ἀυτῷ, Αννθρῳπε, ἀφέωνταί σοι! αἱ ἁμδρτιαι (υ. Και ρζα»- σᾷ), ῷ οἱ αἰσκοὶ δστολθαυται. δλα ΟἾΝΟΝ κι ες, ἀσκους χανοις 

τὸ δια λογ ζεαλοι Φ ἡραμμαῖεις καὶ οἱ Φαρισειοι, ρὼς 
βληπτέον,α πε ον ἢ ἀπε θ τη δα ΥΔ ΣΟΙ ἐμ πιῶν ΤΑ λδίοι, 

β 

Σ τῇ ΠΣ ὃς λᾳαλὲὴ β λασφημίας ᾿ πς δμυατα ἀφιέναι ἃ- φύϑεως δὰ; γεθν. λέ) 4 γὼ, 0 παλχανὸς χρηφοτρος ὄξιν. Ἐς ἀλΣ Ν ᾿ 

' | μόρπας, εἰ μή μόνος ὁ Θεός; Ἐπιγνοις 5 ὀἸη(ούς (ὧν διαλο)εε ἥ Ἔγθετ , εν σαββάτῳ δουτβοιοθθότο Δ ΠΡ ε ἊΣ. 

᾿ ππ-- σμοιὰ αὐτῶν͵ Σστοκριϑὲς ἐπε πσεϑς αὐτοιῖ, Τί διαλογ!ξέοϑς ων δια απορήμων. ᾧ ΕἸ ΟΥ θὲ μᾶς. ΤῸ] δὶς (6 Ξ ΧΦ α 
ταὶς καρδίαις ὑμὴ; ἐπ ὅν θὐκοπω δ (Ό), εἰπεῖν ,ἰφέωνται οι Ἀπ. :- ἢ ὅδον, ψωλούῖερ ταῖς χερσί. Τινές 27 Φαρισοιῶν ἐπ ΘΌΤΟς, πο 

αἱ μδρπαὶ (υ ἡ εἰπεῖν. ἐγέραι καὶ πριπατει Σἶνα δὰ εἰδοτε 6-- | ᾿ Τί ποτ ὃ ἰρε ἔζεοι ποιὰν ον Ὅις σοῤβρασι; Καὶ Ἰὼ νς ᾿ " 

1: ὀϊξοισίαν ἐχά ὃ ἡὸς Ὁ λυϑρθόπου ΩΣ τῆς γὴς ἀφιέναι 
ἀμὸρ- ἮΝ ᾿ς αμτοῖς εἰστεν οἷἴησοις. Οὐδεΐουτο ἀῤέγνωτε Ο Γ ὼ Δα. ἰσῖ, αἰβασικα, ; β 

᾿ ὩὩρήος [Ὁ [ω Ὑ Σὸϊ λέγω, ἢ "πὶ ἃ Σ ὑνηδραλυῖ, ὅποτε ἐπείνασεν αὐτὸς ν᾽) οἱ μετ ὄντες. ὡς εἰσηλόεν εἰς Ἐν 

β τας (ὁπέΤῳ ᾿φραλελυμῆμῳ᾽) Σοὶ λέγω, ἐγήραι "Ὁ αρας ᾽ς ἰ, ὡς δε ὦ ΔΑ 
᾿ κλινί διόδου, πορόύου εἰς ῷ οἰκὸν (ου Καὶ ὥραχθμα φυα- 

ων Θεοΐ, Ὁ Ὅις ἀξ εω Ἡ πῦον ἐσέθε λα : Ραγε, 

ΣΩ ἐγο πιον αὐ τὴς ὑϑας “8, ᾧ κατέκειτο, οἱ πὴ λιϑεν εἰς Ὁ 4ι-- μάρε Χοα ἐδῶχᾳ ς Ὅις με αὐτα, οἱ Ἐκ Ὲ οί φαγεῖν εἰ μὴ μθνοις ΛάνετκϑιΒ 

κον αὐτοῦ͵ δοξάζων Χ Θεόν. ὡκςασις ἐλαίεν ἅπαντας, ΚΟ γίω.β ΓΕ Οζι ἱερᾶς: (οὐ ὑλεϑυ αὐτοῖς, ΟΠ κθθλὸς ὄξην ὁ ἡὸς "1Ὰ
 

ἑ ὲ δοξαζον ἢ: Θεὸν, ὦ ἐπλήοϑησαν φόξου,λέσοντες, Οπ εἰδομδυ πον ε που κ) Ω ὅτι Ὁ 5 αηθυ.: Εν ἐπ δὰ ΟῚ ὧν ἐτερω σα ναῷ ᾿ἢ: β 

Μματϑῦ.Λ κϑοάδοξα, σήμερον. ἸΚΩ μδ) ταῦτα, ὠξηλϑε ᾿ καὶ ἐθεάσατο χὰ ἈΠ Ἢ ἐ εἰσελϑειν ΩΝ ες Τ ΤΉ τὰ Ὦ διδδισκειν" ζω ἐτει Σ 

εὐ ἘΡ ΤΟ. Ὁ τελων ξ, τ πρῶπυ ἀπε, δ ἡ χκὴρ ἐυν ἡ δεζιαὶ (εὐ ζΖηροί. πουρετήροιν ἢ αὐπ 
; 2. πλωνίω ὀνόμαῖς Λϑυῖν, και ϑήμμ() ὌΣ 5 τελώνιον, ΧΑῚ εἰ φθο τὰ ϑοοοπος, ΚΟ ! ᾿: β ΣΝ ᾿ Ἰώβνι 

᾿ “πεν εἰωπτὸ, Ακολέϑη μοιΚαὶ καΐζαλιπω , ἅπαντα. ἀνα ςας ἠκο-- ἘΠῚ οἱ γραμμαῖς Ὄ ι Φαρισαῖοι εν] ̓ σοι ορατώ ϑεραιπευσ, ἐν, 

λούϑησεν εἰυτὰ ἡ ἐποίησε δον γέω ικεγαίλίω ὁ Λφυὺὴς ἀυτῷ ὃν τῇ ΟΠ ΑΙ, ὠβρνακωνοροίαν ἀ Αὐδολ! γὐὰ λαλογδμοιὶ αὐδὶ, Β 

: Ν “Ὲ πῆ ὄχλος τελωνῶν πολιξ, καὶ ἄλλων οἷ ἡδοιλετ τἰμκόνι ὃ "ἡ εἰπέ Τῷ ἀνϑρῶώπτο Ἴῳ ξηρὰν ἔρθντι ἢ χεῖθϑ Ὲ γήραι, "Ὁ μὸ 

αὐτῶν κοι ζουλείμδμοι ᾿ "ἡ ἐσθήυδον γι 20 λΊ απ αὐτῶν Ὅ(Φ ἌΝ εἰς τὸ μέσον.() Ὅλο αέσε ἐςη. να ὃ ἀῶ, πυπς β 

φωρισοῖοι χσοὸς ὧν μαϑητας αὐδ,λέλοντες, Διατὶ 
μ Ἴλῶ πφωβιμμαῖ ΕπΡωτήσω οὰ ἃ ἐξεοῖ Ὅις σῶ, 6... Ἴπ ἥμα 

γῶν χὰ ἁμδρώλων ἐσθίετε ὦ πίνετε; Καὶ στοκβίϑεις ὁ [ηίοις Εἰ τὲ Ἴδε κοι σας νυχέω στο σϑξμ ἢ Ὁ ΤΟΛΈΤΗΙ ̓ 56} Ἔ λεψαμὸ ὭΣ 

τϑὸς αὐτοιξ, Οὐχρείαν ἔλϑυσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰαφοό ΧΟ πες ἐΎΠΠΕ: αὐτοῖς, ὑπετῳ λύϑρωπιο, Ἐκίεινον ᾧ χιῦτυ: . ̓ 

κακῶς ἔχοντες οἶρκ ἐλήλυϑα καλέσαι δικαίοις, δλλα ὠμόρτω- 4 ἔπ ἴ φθτω.. εὐ νι ἼχΙρ ας ρα ̓  ἥ ὑὺ Ἐ᾿ι 

| «αὐῶς λοιὶ εἰς μετωνοιαν Οἱ δὲ εἰπὸν χοθος αὐτὸν . Διά οἱ μα Θμτοι ἡ ἐπληώίοα δυύιαν : Ὦ , ς. ουλοῦν τσεϑς ἡ “ἜΣ 

ἐδ ἜΣ ταὶ ἑωάννου γηςεύοισι πυκναὶ, "ὴ δεήσάς “ποίου ὡς" ὁμοίως Ω ὦ ᾿ ἢ ποιήσφανῳ [η(οὐ. Εν {70 9 ΟΨ ἀρ ῃ  Εδις ἼΠ ΤΉ, ".Χ- 

" τὴμ φαρισαων' Φ δὲ σοὶ ἐσϑίοισι καὶ πινοισίν: Ὁ ὃ εἰπέ χθος 
᾿ ον ἡ Ὁ ορος τερσεύζαάς,κὸ “ διανυκ)ερόνων ὃν τῇ τρέϑσου 

Ἢ αὐτοιβ, Μὴ δωϑαῶε (ἧσ ἡοις ὁ γυμιφώνος ὧν ὸ νυμφίος ᾿ιφ’ Θεοῦ. Και ̓  ἔγϑυετο ἰόμεφοι, σϑεϑσεφώνησε ΤΠ μας κα 

| “μεὲ αὐτῶν δ, ποιήσοι νηφεύφν; ἐλδύσονται 5 μέρα, καὶ ὅταν ᾿ ϑητας αὐτοῦ ̓καὶ ὀκλεξα μῶν’ 4 ἘΠΤΩΥ δώδεκα, οὐ { ἀ 

ἀπωῤϑὴ ἀπὶ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηφευσουσιν ὃν ἐκαίγαις ταῖς. 6 ΡΣ, ΒΛ ΘΌΒΕΟΟΙΣ ἐδ ν ΑΕ ΕΣ Πέφϑν Κρ "ΝΣ 
ἡμέραις. ἤλεγεσε "α «ροαξολίω ϑὸς αὐτοις, Οτι οὐδεὶς ἐ- δρέαν “ὃν ἄδελῷον αυὉ ἢ ἴακωξον ᾷ ἰωαννΐω ̓ “Ρ, 

᾿πιδλημὰ ἱμαΐίου κοινὰδ.: οἰ ιξαλλ οι ἱμάτιον παλαμὸν εἰ ᾿ Β αρϑολομαον Μαάτϑαιον Ὁ ΟΌμαΝ ἰακωθον ΦΌ ἈἊλ- Γ 

, δὲ μαῖγε, ἡ δ χανον ' οὐξᾳ, ΟἿ ᾧ παλαιῷ 5 ̓ συμιφωνᾷ ᾿οὐί- ΠΡΟΝΟΝ ᾿ Φα)ου, κα! Σίμῶνω Ὃν κωλοῦ μϑιυῷ Ζηλωτίω, [οὐδὰν [α»- 

᾿ ἢ ΕἾ 
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καταξας ρμάδ αὐτῶν, ἐςῇ δὶ τὸ ἀοσου πεδινού, ὩΣ ὄχλος μαϑηξ 

τῶν αὐτῷ, χαὶ ̓ πλῆϑος πολὺ τῷ Ὁ λαιο δπο πεέσης τῆς ἴουδα ας 

Ὄ ὁ ἐερουσαιλήμ, ᾧ τῆς πευραλίου Τύρου ΓΩ) Ι Σιδῶνος, ὁ οἱ ̓ ἤλϑον 

ἀκοῦστε αὐδι καὶ ἰαϑέιϑαμ πο Πρ ετΩν; αὐτῶν, Ὁ οἱ ὀχλού- 

ἢ μαϑυταβο αὐ ἔλεγε : Μακάριοι οἱ ἔν ὅτι  ὑμετέροι 

ἄξὴν ἡὶ βασιλεία ὅ ἜΣ Μακα Θ μοι οἱ πεινῶντες, γι "ὅτι δϑρ- 

ζαϑϑεσεϑε. Μακάφμοι οἱ κλαίοντες γιώυ-οε γελαίσετε. Μακα- 

δικοί ἐςξ ὅταν μισήσεωσιν ὑμας οἱ ἄγϑέϑοποι, ὧδ ταν ἀφορέσω- 

ΟΝ ὑμας ς ὦ ὀνάδίσωσι, ἴΟΙ ᾿ ὠκξάλωσι ἢ τὰ ὄνομα, ὑμ)μὼ ὡς πονη-- 

ρὸν, ἕνεκα τ δ ὑοῦ δ᾽ Αὐϑερόπου. χαὔβετε ὃν -Ψ ἐπείνη Τῇ ἢ ἱξμέρᾳ νὰ ὦ 

σκιβτησοιτε ἰδοῦ γαρ ὃ μιαϑὸς ὑμὴν πόλις ἐν Τῷ οὐρανῷ. κῇ τὶ 

ταῦτα γωρ ἐποίρωυ Ὅις «ϑϑφήταις οἱ Πατέρες αὐτῶν. Πλίω 

οὐαι εὑμῖν Οἷς πλοισίοις: ὅτι ἀπέχετε πίω ϑράκλησιν ὑμὴν. θαὶ 

ὑμὰν οἱ ἐμυπεπλυισμεένοι" - ὅτι πεινάσετε. βα! ὑμῖν οἱ ἱγηώντερν νυ 
"δἷς πενϑήδετε και κλαύσετε. “αν ὑμᾶν ὅταν καλῶς ὑμας ἐἰ- 

πώσι ὑταύτερ᾽ οἱ ἄγϑοφποι" κα ταῦτοι γα ἐποίοιν ζοις ψευδὸ- 
᾿ πυϑοφήταις οἱ ποιτέρες αὐτῶν δλλ ὑμῖν λέγωτοῖς ἃ ἀκουοισίν, 

Αγαπετε Ὅις ἐγθροις ὑμδ, καλῶς ποιῆτε τοῖς μισουσιν ὑμας, 

δὐλογεῖτε τοις καταρὼ Ιοις ὑμιν, (ᾷ «πϑοσεύγεωοε ὑπεῤ γ ἐ- 

πηρεαζόντων ὑ ὑμαξ. πῷ Ὁ τυηῆονῖε σε ὦ ι Ὁ σιαγόνα, πουβέχε ῷ 
πίω ἀλλίω: 0 ἡ λτὸ Φ αἴροντος (υ ὁ ἱμαΐϊεον, καὶ “ὃν “ότῶνα, 

μη κωλύσηξ' παντὶ ̓  ΩΣ αἰτουΐτ σἕ δίδου Χο Στὸ 5 αἴροντος 

σοὶ μὴ ἄπαγτει. “Καὶ καϑωὼς ϑέλετε ἱνα ποιῶσιν γύμιν σὶ Δύϑο9ο- 

πο! Εὐμεῖς ποιήτες αὐτοῖς ὁμοίως. “ᾧ εἰ ἀγωπάξ Οι ἀ ἀγαπῶ γ- 
τας οὑμας, “ποία εὐμεν χάεας ἴ Ω “ὁ οἱ ἱ ἁμδρτωλοὶ οι ἀγα- 
πῶντας αὐτοιᾷ ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν αἰγαϑοποίητε Οιῤ ἀγαϑο- 

ποιοίῦτας ὑμας ποία ὑμῶν λέξις ἀξ; ̓Ὰ γα οι ἱ ὡμδρτωλοὶ Ἃ ΩΣ 

αὐηὸ ποιοῦσι. ̓Καὶ ἐὰν δανειζιπε πῶρ ὧν ἐλπίζετε Σπολσίειν, 

ποία, ὑμὴν χέρας δξή; ὦ Ὁ οἱ οἱ ἁμδρ 

᾿ ) 

μδρτωλοι ̓ἀμδρτωλοὶς δανᾷ- ̓ 

Ἢ ζοισιν, ἵα δπολαξωσιᾳ ἶσα. Πλίω ἀγωπατεζοιυὶ ἔχθροιᾷ 

ΑΗ 

« 

- 
[ 

Ἐ χόρτα 

ΤΙ 
γε 
ζ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. ἐμ 

ὑμδμρὰ κ᾽ εἰγαϑοποιᾶτε, ζ δανεὶ ΧΆ μηδὲν ἐπελπίζοντὶς καὶ ἐς 

ςΌ ὃ μιῶος ὑμὴν πολιῷ, 19 ἡ ἔσεῶε (οί ἐύψισου. "δῖε. αὐτὸς 

χρηοὺς ἄξιν θἶι γοιὶ ἀχαρίςοις ὡ πονηροιᾷ. Γίνεοϑε οι οἰκπίρ- 

μονγες, καϑὼς "ὦ ὁ πατὴ ̓  ὑμὴν οἱ οἰκτιρμῶν ὅ8 Καὶ “μὴ κρϑε- 

τε, Ὁ μη ᾿ κριϑητε μη ̓ καταδικάζετε, καὶ ἐμηκαΐα δικαϑη- 

πολυ, ῷ Χπολυϑήσεῶε. δίδοτε, δυϑήσεται ὑ ὑμᾶν. 'μεέ- 7 

ἊΝ καυλὸν. πεπιεσμκένον ὯΙ ᾿ σεσουλόυ μὴ (Ὁ) κἡ Ὁ υὑπεροκλαυο- 

μβυῷ δωσοισιν εἰς ἂν κόλπον ὑμῖν: τῷ γαρ ) ἀυπὸ μέσρῳ ῶ 

 μεξεῖτε, λὐπιμετρηϑησεται, ὑμῖν. Εἶπε δὲ" ϑραξολίω εὐὐ-- 

σοῖς, “Μήϊι δαύαται τυῷλος Ἴυφλον ὁδογεῖν ὅχ! ἀμφότεροι 

εἰς βοθώζῷ πεσοιώται : : Οὐκ ἐξ μαϑυπὴς υὑπσίρ ᾧ διδα- 

σκαλθν αὐν, καταρτίσαι ι(ένος ὃ “ας ἔξω ες ὁ διδοίσκαλος ἀ ἐυν. 

τ 9 βλέπεις τὸ κάρφος δον ]Ἰῳ ὁ ὀφϑαλμῶ “ 5 ἀδελφοῦ (ου, 

πίω δὲ δοκὸν τ ἐνγ  ἰδίω ὀφϑαλμῶ: ̓ κατανοειος ἰδ πώς δύ- 

να στα λέγφν ἀδελφῴς σου. ̓Αδελφέ, ἄφες ὠκξζάλω Κ καρ- 

᾿ ΦΘ- ὙΠ ὀφϑαλμῶ σου. αὐτὸς τίμα) ὡν ᾧ ὀφϑαλμω 

σου δοκὸν καὶ ̓ βλέπωνγ ἐποκρίζα, εἰ ὰλς χοϑῷτον τίωὐ δοκὸν ὡκ 

ΤῸ ἣν ὀφϑαλιμού σου, καὶ τῦτε διαξ λές ὀκξαλεῖν ἢ Ω καρφί» 

Σ Τῷ ὀφϑαλμώ: τοό ἀδελφοῦ σου." Οὐγαρ ὅξι δένδρο. 

καλὸν Πδιθτι: καρπὸν σοιτυθϑν, ἐδὲ δένδρον σοισθον ποιοί 

καρπον καλόν" ἔκαςον γα δένδρον ὡκ ἰδίῳ καρποῦ γινώσκέ- Η 

ται. ΘΝ ἐξ ἀκαγϑῶν συλλέρρισι συχα, ἐδὲ ὑκ ξάτου τρυγῶ-- 

σι καφυλίω. Ὃ ἀγωϑὺς ἀγϑοϑοπὸς ὧι τοῦ ἀγαϑο ϑησωυροῦ 

Φ καρδίας αὐτοῦ χοέϑφέρᾳ ὃ Ὦ ἀγαϑον᾽ «ὁ ὁ πονηρὸς ἀνθοϑοποξ, 

ὡκτ ̓Ξ Αἱ πονηροῦ ϑησουυροῦ τὴ τῆς καρδιας αὐτοῦ τσεοφίέρᾳ τὸ τὸ σιῦ-- 

γηρόν᾽ ὡκ 5» τοῦ αἰ λοτεύματος Ὁ καρδίας λοιλά Ὡ εὐμα, αὐ-- 

πού. Τί (δὲ Με καλεῖτε, Κύραε Κύρμε, καβο οὐ ποιεῖτε αἱ “λέγω; 

Πας ὁ ὁ ἐραθ μος “σοὸς Ἅε οὐ ἀκούων ἐτῦ, τ λύγων : καὶ ποιῶν : 

αὐτοιξ, υὑποδείζωυ ὑμῖν ἥνι ἄξὴν ὃ ἐπρ ὸ» Ὅμοιος ὅξιν ἀύϑεθὶ- 

σὺ οἰκοδουιοιῦτι οἰκέων, ὃς ὑσκαλψε Ὁ ἐξάϑυνε,χαι ἔϑηκε ϑεμέ-- 

᾿λιον οὐχὶ τί πέραν πλημμύρας δὲ πνομδρης, χῦθοσε ῥῤῥηξο 
ὃ ; πόζωμος τὴ τ οἰκίᾳ, ἐκείνη. ΝΜ ὀκῖ σᾷ σουλευσσαμ αὐπίων: ἰπεϑε- 

ν 
μδγίωτο γαῷ λὶ πίω πέτραν .Ο ὃ ἀκούσας καὶ μὴ ποϊήσας, 
ὅμοιος ὅξην διῤϑρώπω οἰκοδομυήσειντι οἱ οἰκέαν δι τίω γὼ χω- 
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Ματβη Α 

.9) 

Γ φὐοάϑισε ὁ Ἐκρο 

ρα πα στο Στ τ τκ  Τοκοςι ἐσ συτο τσ σ σι οτος πσοςειισοι τις του σι τειν, ΣΑΣ αἱ με πα: ΠΩΣ ΣΝ 

ον τ ΕΑΝ ᾿ δὴ : 
τ δ ᾿ ᾿ . ᾿ 
δον ᾿ ᾿ 

λοι Γ- ΞΊδ 

πόλεως, .Ω) [ἰδοὺ ἡδξοιομίξετο. τεθνεκῶς ὗς μονογϑυῆς τῇ η μη 

τοὶ αὐῷ, ζ αὑτὴ ἰὼ χιρα, ἀὸ οχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς σὰ 

' αὐτίω ὁ Κύρα», ἐασλάτχνίϑη ἐγ αὐτῇ, κοι 
ἢ κλαμ. Καὶ χοθοσελϑῶν ἥψατο τῇ τῆς (ὑροό' οἱ δὲ 

βακάζοντερῦ ςησῶν. "ὁ εἶπε, Νεανίσκε, (οὶ λέγω, ἐγέρϑηπι. Καὶ 
ὸ 

γε αὐδῇ. ἔλα αν δὴ ἅπαντας ΧΟΩ ̓ ἐδοξξαζον δ΄ Θεὸν, δέν 

σϑντες, τ «αεοφήτης μέγας ἐγήγερται ὡν ἡ μάν, δη ἐπέσμέ- 
νος». εἴ 

αν ὸ Ο Θεὸς Ὧ λριδ αὐτοῦ." Και [θἴξηλϑεν ὁ 0 λθλος σδτων ο-- 

᾿λῃ ἤϊωδῳς «δὶ αὐτῷ, καὶ. ὧν πάσῃ τῇ ἢ αἰ έχώρῳ.. 

Ϊ 

“-“- 

ΡΝ. . ᾿ ω 

ἢ ̓  τ 
; ρξατο λάλειν. κρὶ ᾿ ἐδῶκεν αὐτὸν τὴ ἌΣ 

ξῃ . ἢ ὡς ἀγαϑον. 

ἢ γ5 

, Ηυλὴσειμδυὺ 

ἢ περὶ ἌΓΟΝ ̓ Κὲ ΤΙρεὶ τῇ ο΄ χέρα. ὐπάν ν : 
4 ἘΎΑΓΙΓΙ. ὔ κ Περὶ Τ᾽ ϑσοσα λύντων αἶα [ωαΐνου. 

εἰξϑεμδιίου,» ἥ ἢ περοέῤῥηξο ὁποζαμος, καὶ θὐϑέως ἔπεσε, Ω ΚΑΤΑ ΛΟΎΥΚ. ῃς 

τ ἐϑήνενο βηγμά, τῆς. οἰκίας ἐκαίνης μέγα. πεὶ δὲ " Ε Ἄ: κ᾽ ἀπήτίειλαν ἰωᾶννη οἱ "Ἄς ̓ ἀν παρὰ παϑῶν ύτων. Καὶ 

ἐπληξέφοσε παύτα ζὰ ῥὶ ῥήματα. αὐξ εἰς ταὶ ἄκος 1 τ κα, εἰσηλ- ᾿ ᾿ ““΄ ᾿ πεϑοκαλεσαΐμδιος ἵενας τἦμ μια ϑητῶν αὐτοῦ ὁ ὁϊΪ ὠάννης, 

εν, οἷς Κασξναόῤύμ. ἑκατονταίρλου δὲ τινος δδυλος κακῶς ἜΞ Ὁ Ὁ “τσοὸς τὸν ἰησου »λέγων, Σὺ ε Ο ἐρθμῦνος, ἡ ῃ ἀλλον 

χῶν ἤμϑῃε πελδύαν, ὃ ὃς ἰευ » ἀυπᾷ ἑ ἐντιμοῦ . ἀχούσως δὲ τοδὶ ποΐ προς δοκώω μὴ; Παροβυόμδροιὃ ἢ τεὸς αὐ οἱ  δὐδρες ἐ εἶπον, 

ἵνσοῦ, ἀπεέρήλε αϑϑς αὐτὸν πρεσβυτέρδιρ τ  ἰουδαι ων , ἐρῳ-- - ἌἜΡΟΙ 0 ὁ βαπῆιρης αἰπέςαλκεν ἡ μᾶς τεῤς: ον λέγων, Συ εἰ ὸ 

πῶν αὐτὸν ὑπώς ἐλϑων διασώσῃ "ὃν δοῦλον αὐ. ( δὲ δα. ἐρχθμῆρος, ἢ ἥ ἄλλον πεοσδοκωμᾶυ; ἕν αὐτῇ 3 ΤΏ ὧρᾳ ἐϑερα,- 

ΟΝ ὀμδωοι χσθὸς δὲν Ἰησοιώ, πουρέκάλθιν αὐτὸν ατουδα! ὡς, λέ Ὁ: πολλοις δστὸ νόσων Ἂ μαείγων Ω πνένματων πονηρῶν, 

ἡ Μίδα δπ ἀξιός ἄτην ῳ ἡ πωρέξα Ουτο: ̓αἰγαποι ἘΡᾺ 5 ἔθνος καὶ η-- Ὁ τυφλοῖς πολλοῖς ἐλαοάσοιτο ὃ βλέπειν' κ Σιποκριϑεὶς ὁ 0 ὑ- 

᾿ μὴμρᾳ ὉΤ δ (μαγωγίω αὐτὸς φκοδομηησεν ἡ ἡμιν. Ὁ: 9 ) Ἰησοῦ ἐ ἐπὸ- σοῖς οἰπέν αὐτοῖς, Πορόυϑεέντες ἀπαήειλατεῖ ̓ωάννη ἐ εἴδετε νὰ Ὥ 

ράψετο σίω αὐτοῖς. ἤδη δὲ ἀμφ᾽ οὐ μακρᾶν ἀπέχοντος δῦ τῆς ἠκούσοι ὅτι τυφλοὶ λὐαθλέποιοι πόνο ̓ αἰϑαπατοῦσι Χέχσθοὶ 

εἰκέας, ἔπει τϑϑὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλοις, λέγων αὖ καϑαθάζονται, κωφοὶ ἃ ἀκούοισι ΩΝ ἐγείρονται, βωλοὶ 4..-. 

τῷ »Κύδκε, μὴ σκύλλου οὐ γὼ εἰμι ἱκαγος (γα, τοὺ τίω τεγάιυ Ἢ ἴζνται, ὁ μακαφκὸς ἄξην ὃς ἐὰν μη ̓ σκαν δα λιοϑία ς ο» ἐμοί, 

Εν εἰσέλϑηρ' διὸ οὐδὲ ἐ ἐμαυτὸν ἠξίωσε τεὸς σε ἐλϑεῖν. λλά παι ̓: Απελϑόντων δὲ ΙΝ ἀπέλων᾽ ἤωάννου οἦρξατο λέγην πϑὸς 

εἰπὲ λόγω, "ἡ. ἰα,ϑήσεται ὁ πὰς μου. Ὄ ΉΣ ἔγω σύϑρθοπος εἰμι Οις ὁ οὐχ λοις ΠΣ ἴωαννου, Τί ἼΕΥ αν εἰς τίου ς ἔρημον ϑεα- 

Β υὺ ἡ ὀξοισίαν Τχονόμδυος,ἑ ἔχων χχσ' ὁμαυτὸν οραπιῶταρ, καὶ σαι ναι} καλου μον εὑτοὺ δμέμου σιιλόυομδοον; Αλλαῖι ὀξελη- 

λέγω Ούτω »πορό Ὅητι ΧΟα ̓ ποράψετα, Ὁ ἄλλῳ ἐἔρλθυ, καὶ ἐρχέ- λύϑατε ἰδεῖν; δύ ϑοθοπον Ὁ μαλακοῖς ἵμαπίοις ἠμφιεσμένον; 

ταῦ "ὦ “πὸ Ὁ δούλῳ μου, ποίησον Ουγ ἡ Ὁ ποιεῖ. Ακουσας᾽ ̓  ταῦτα, νὰ ἰδοὺ ὍΣ ς» ἱμαπσμα ἐνδόξῳ καὶ Ὁ τρυφῇ ̓ὑπωρλοντερ᾽, ΩΨ Ὅις 

ὁ ὁ ὐοοιῇ, ἐϑαύμασω αὐτὸν: κὶ σρά Φεῖς, τῷ ἀκολθυϑοιιοτ υτῷ ᾿ βασιλείοις εἰσίν. Αλλα τέ ὀξελυλύϑατε ἰδεῖν; πσϑφφητίω: ναὶ 

ὄχλῳ εἰπέ Λέγω ὑμῖν, οὐ ὡν τῷ Ὁ Ἰσραλλζοσαυτίωυ πίσίν ες ἫΣ ΄ λέγω ὑμῖν, εἶ ἡ «ἰἙ κοσότερον υϑρφήτου. οὗτος 511 τὰ οὐ οὔ ὑγέ- 

Ρυν. Καὶ οποτρέψαντες Φ πεμφϑέντες, εἰς 4Ὁ ὁ ΟἹΚΟΥ εὐρὸν ἣ ᾿ ᾿ γβαπῆαι,, δου ἐ έγω ̓ λτβοέλλω ῷ ἀτίελον μου Ζσθ9 τυόϑσω.-- 

᾿ μὐθενούυτα δουλονὺ ὑγιαίνοντα. Καὶ ἐβυεγων" ἼὮ ̓έξης, ἐπὸ-- ιθ τίν “ πρύσου, ὃς κα τασκδυα σά Ὁ ὁδὸν (ου ἐμιπθοοϑεν (ου. Λέγω » 

ρϑετ ες πολιν καλουμϑυίω Νανν, νὴ (ϑνεπορδύοντο ὐπὸ Φ, ; ; νιν ὑμῖν, μείζων: -Ψ )ϑυνητοὶς γαυαικῶν᾽ ̓πεϑφητηρ᾿ ωάννε : βα 

᾿ μαϑοταὶ ἀμξ' ὑκαωνοὶ, ᾧ ὄχλος πολι. ὡς: 3 , ἤήξισε Τῇ πυλὴ τῆς κὰν Πιροῦ ἐδείς ὁξιν ὁ Ὃ » μικρότερος ον τῇ ἢ βασιλείᾳ 5 τ Θεού »μείζων 

ἀν 11. Καὶ παξ ὁ λοιὸς ἀκούσαξ ἃ οἱ οἱ τελῶναι ἐδικαϊώσουν ὃ ΄' 

βεἢ βαδιδϑεντες ὃ βαάήισμα ἰωάννε" οἱ ο Φαθασαιοι Ὁ οἱ 
γομέκοί 7 ̓βουλίω τ' Ὁ Θεοδη ἠϑετηοῦ εἰς ς ἑαυτοῖς, μιὴ  βαπδιώδεντες 

ιν 
καν αὐδ. εἶπε 3 ὃ ὑεκος, Τήιο οἰ ὁμοιώσω Οζι ἀὐϑρωποις 

δ ἢνιᾶς ταύτης; ̓κῇ γι εἰσὶν ὅμιοιοι: ; ὅμοιοι εἰσι παιδίοις Όις ἐν 

ἄροροι ἀκαϑημδύοις, Ω τϑϑσφωνσιν ἀλλήλοις, Ὁ λέρρεσιν, 

ὑμῶν "ἡ ἐῶ ὠρχύήσοιεϑε' ἀϑρίωνίσαμδυ ὑμῖν, ( τ ἐ- 

κλαύσει. ἔληλυϑε γ [ωώννης ὁ βαπϑιρης μήτε ἄρτον ἐσθίων 

μήτε δἶνον πίνων, τ λέχοτε, δαιμόνιον ἐλ: Ελήλυϑεν ὁ ὑὸς ω 

λυϑρὼ σου ἐδϑίων κὸ πίνων Ὁ λέγετε, ἴδου! ἀνϑεϑοπος φάγος "ἡ 

οἰνοπότης, τελωνῶν ἜΦλΝ ᾧ ἁμδρτωλών. Καὶ ἐδικαιωϑη ἡ 0: 
ἢ.1}» 
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κα πὸ ὀἠφψασης δρυμοὶ μὕρῳ. 

γιό ΕΥ̓ΑΓΤ.’ 
 φίμ σὸ ΔΜ τέκνων αὐτῆς πατῶν. Ηρατα δεῖες αὐτὸν δ! κᾷ 

Φαθασε! ων, ἵνα, Φαάγι μεῖ αὐτμ" κα εἰσελϑων εἰς πίω οἱ οἰκίαν 

ΤᾺ Φαφασαου, Δ εκλίϑη. "Ἀ}} ὸ ἰδοὺ γαυή ὧν τῇ πόλει, ἥτις ἰὼ ὡ- 
μδρτωλὸς οἰδηγνοῦσει ὃ ΟΤΙ ἀὐακείται ὧν Τὴ οἰκίᾳ, “: φαεισαι ου, 

κομίσοισοι ἀλαδαφρον μύρου, κα! «σοι ΤΣ Οιὶ ποδὰς αὐ- 
ζ ὁ ὀπίσω) κλαίουσοι, ἠρξαχο βρέχάν Οιυὶ πόδας ἀ ὅρα τις δα- 

κρισί, κὲ τὰις ϑριξὶ τῆ τῆς ; κεφαλῆς. αὐτὶς ὀξέμααπ, ̓  κατεφίς 

λοζοις πῦδὰς αὐτὰ "Ὁ ἤλειφε: τῷ μύρῳ. ἴδὼν: 5 ὃ Φαξασαιος 

᾿ ὁ καλέσαφ, αὐν', εἰστεν ὃν ἑαυτῷ »λέγων, ὥυτος εἰ ὦ χοροφή- 
γ συ εἰ «ς 

της ἐγίνωρσιεεν δὼ “ερυὴ ποταπὴ ἡ γαυὴ ἥτις ἀπῆέ) αὐδῷ, ὅτι α- 

μὲ “μδρτωλός δ 1. Καὶ; σοκριϑεὺς ὁ ὁ ἰησοῖζ ὃπε πες αὐ Σίμων, 

ἔχω (ιν εἰ εἰπεῖν. Ο δᾷ Φησι, Δισδίσκαλε, εἰπέ. Δύο ἀξεωφει- 

λέται ἦσαν δανειςη ὑενρὸ ὁ ἐς ὠφεῖλε δύωυαοκα πεντακόσια, ὁ δ 

ἕτερίθ᾽ πεντήκοντα. μὴ ἐλθντων δὲ αὐτὴ ἀποόδυναι, ἐμ Φοτέ- 

βοις ἐ δάσουτο. 4ἰς οὐ αὐτῶν, εἰπέ, “λεῖον αὐτὸν ἀγαπησ; 

Αποκριϑεὶς δὲ ὁ ὁ Σίμων εἰπτεν, Ὁ ἰπολαμθἀνωδ ὅτι ᾧ ὁ πλεῖον ἐ- 
λαείσετ Ὁ: δ εὐγτεν ἀυπὸ Οὐϑῶς ἔκρινας. Καὶ οραφές τϑὸς 

τω γαυαμεα, πὸ Ὁ Σίμωνι ἐφ, Βλέπεις ταυ τίου τίω γαυαιχα: 

εἰσήλϑον (υ εἰ εἰς τίω οἰκέαν, ὕδωρ οι Οι πόδας ἴὰν ἐκ ἔδω- 

καρ' αὕτη δὲ Οῖς δδίκρισιν ἐδριξε μου δι ἠθδας, . ταῖς ϑριξὶ 

τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ὀξέμαξε φίλημα μι! τ ἐδώκας, αὕτη 2 

ἀφ᾿ ἧς εἰσηλϑον, οὐ δυέλισε καταφιλοῦσοι ἰοὺ τοις “πὸ δι" 

ἐλαίῳ τίω ̓κεφαλίω. μλου ὅκ ἤλεμψας, αὖτι δὲ μύρῳ ἤλοψα 

μου τοῖς πόδας «οὗ χάύξιν, λέγω (οι ,ἀφέωνται αἱ ᾿ ὡμδρπαια 

τῆς αἱ πολλαι, ὅτι. ἠγάπησε πολύδῳ δὲ ὀλίρον ἀφίϊται, ὀλίδον 

φγαπα. «εἴγε ἢ αὐ ,ἀφέώνται ἿΖ υ αὐ ἱ μδρπαι. Καὶ ἡ Ἰρξαντο 

δ ἱ (ὑνανακαί 

πας ἀφίησιν; Εἶπε: 3 οοῦς Ὁ ̓γαυαγκα, Η πίςις (ρου σέσωκέ σᾷ, 

πορόυκ εἰς βμη: β . Καὶ ἐσὺ Ἢ ον “πὸ Ὁ καϑεξῆς, χὰ 

τὸς διωδευε κε! Ὁ, πόλιν" δ᾽ κὠμίω κηρύσσων ς ἀὐατουδεμῆνοι 

Τ " βασιλείαν ὅ οι οἱ δευδεκᾳ" σιὼ ἀυπὼ, κὶ γαυαγκές ἵενες 
αἴδοῦ τεϑεραπευμδμαζ στὸ πνϑυμάτων πο γπδῶν (Ὁ αἰδϑϑενειῶν, 
'Μαεία ἢ. ὑκαλουμδρη Μαϊδολίευὴ ἀφ᾿ ἧς. δα μονια ἐγῆα ὅξε. 

ὡνὰ: ἰωωναγαυη Ἐπ ίδάπου Ηρώδῳ, ἡ Σεσάνα, 

οσΊ 
ζ. 

αὐ οἱ 

“νι! 
ΘΟ, Ισῶ. ςὶν 

Σ εἰ σὴ Ἀδ εν, σὲ 

οι! λέγήν ὁ ων ἑαυτοῖς, Τίς οὗτος δῃην ὃς εκ ὡμδρ ΠΝ 

τι χώραν. σὶ 

ἢ πόφολοι. 

Ατο νόσων ἢ 

μαείγον,ζ. φ 
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᾿ ὅγφαι πολλα, αἵπνες δεηκόνοιι ᾿αυπε᾽ Στὸ τμυ ὑπτυρλόντων. 

αὐταῖς. . Σειυιόντος δ, 0 ὀχλου πολλοῦ, κὶ » Ὁ ἢ καὶ πόλιν οὐλιποράνο 

δυῶν τεὸς αὐδ', εἶπε διὰ παραζολῆς; ̓Ἐξηλϑινὸ ὃ ασείρων | 

ἦ' ἀπειραι Ὶ “ΠῚ ̓ἀρῆρ ὶ Χ), ἂν τῷ απείρονν: αὐὴὸν, διδοῖ ἐπΈσε 

ἃ ἡ ὁδὺ ὃ κατεπαι τή ϑη, Ω ῷ πετεινὰ 1ΤΞ Ὁ ἐρανοξ, κατεφα- 

ἣν αὐτὸ. κα ἐγρον ἔπεσεν δι τίω ; πέτραν, ῶ Φυίν. ᾿ὀξηρανϑη, 

δια τὸ μή ' ἐχήν ἰχμαδα. Καὶ ἕχρον ἔπεσεν ἐν μέσω Φ ὅ' ἀκανϑῶν, 

(οι συμιφυεῖσοιι αἱ ἀκανϑαι ἀπέπνιξαν αὐτὸ. Καὶ ἕσπερον ἔπε- 

σεν ι τὼ γέ; Υ ἀγαϑύέωυ, φυΐν ἐποίησε καρπὸν ἑκατοντα- 

πλασίονα. Ταῦτα λέγων, ἐφώνς, Ο ) ἔχων ὦτα ἀκούφ, ἀκουέτω. 

Ἐπηροῤῶν: 5 αὐτὸν οἷ μαϑοταὶ αὐτῷ, “λέλοντες᾽ τίς Εἴη ἥ πτύρα-- Β 

(ολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῶν δέδοται γνῶναι Ω μυφῆθκα τῆς 

βασιλείας, ἦ' Θεού: ΩῈ Ἴ λοιποῖς ὧν πούραξ ολεῶς, να βλέπον- 

τές μὴ βλέπωσι, ̓  αἰκούοντες μη σϊυϊώσιν. ἕσιϑ Ὕ αὗτη ἡ πα- 

ἐαθολη' Ο  ατόρος᾿ ὅξην ὁ ὁ λόγος ΤΣ Θεοό: οἱ πρυρα πίω ὁδὸν, 

εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἰτὰ ὀρχέται Ο ὁ διαίξολος, καὶ αρ τὸν λόφον 

ΣιθΊης καρδίας αὐτὸν, ἵνα μή  πισεύσαντες στοϑτυσιν.. Οἱ δι 

ὀχωτῆς. πείρας, οἱ ὅταν ἀκούσιοσι μῷῷ χαρᾶς δέλενται ᾧῷ λα- 

βὰς καὶ οὔτοι ῥίζαν “κ ἔλϑεσιν, δ σεθς καιρὸν. πιξεύοισι 9 ΟΗ 

ὧν καιρῷ πειφθισμιοὔ ἀφίξανται. Τὸ δὲ εἰς ταῦ ἀκανϑας (τ 

σῦν, οὗτοί εἰσιν οἱ εἰκούσαντες, κοῦ ιὑποὺ μεθαμνῶν καὶ πλού- 

του καὶ ᾿ξ δονὼν τοῦ βίου πορδυόμδυοι συμπνίλονται, καὶ οὐ 

τελέσφορουσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γΗ, οὗτοί (εἰσιν οἵτινες ὡΨ ὦ 

διᾳ καλὴ κοι ἀγα ϑη, ἀκουσειντες λόγον, κατέλϑεσι, κοὶ 

καρποφορουσιν ῶν υὑπομονη. Οὐδεὶς: 3 λύχν οΨ ἅψας, καλύ- 

"4 αὐτὸν σκόυᾳ, ἢ πσκώτω εν έϑιαν Σλ, ὧι τυ ας 

Οὐἰχιπίϑησιν, ἵγω οἱ εἰςπορθυόμδροι βλέ πῶσ ὃ φῶς . ᾿Οὐ γὰρ Γ 

᾿ὄξι ερυγβὸν ὃ ̓ οὐ Φανερὸν “βοήσεται, οὐδὲ ὐπὐκρυζῃον, ὁ ὃ ΕἾ γ) 

ϑήσεται, Καὶ εἰς Φανερὸν ἔλϑ. βλύπετες οἰ πῶς ἀκούετε. "ὃς 

Ὁ» ὧν ἔχῃ, δοϑήσεται οἀπτὸ"ἢ Ἂ ὃς ἂν μηὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ὑχήν, 

ξρϑησᾷ) {3 ᾿αὐᾷ. ᾿Παρεοῖ ΟΥ̓ΤΌ 3 ὥϑϑς αὐτὸν ἡ μυλτηρ "ἢ οἱ 

ἀδελφοὶ. αὐ, καὶ ὅκ ἦδαύαυτο. ἐαυταν ἦν ἀπῇ ὅγα 7. ὄχλον. 

(ΘΙ Σ ὠπηπέλη ̓ ΑΙ λεγόντων, Η μηππηρ σου Ἂ οἱ ἱ ἀδελφοὶ ἴυ 

ἑκηκασιν ἔξω, ἰδέειν σέ ϑέλοντες.Ο Η) ) Στοκριϑεὶς ὁ εἶπά πρὸς αὐ-- 
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ΚΣ δ γεδθυηεδόι 

᾿ χγ, ὙΠ ὑυτιμήσεος δὴ ὑδιέτων. κἢ σελ δλεις 

ἙΕ ὙΑΛΤΥΤ. 

ποιὰ, Μήτηῤ μου ΩΝ )άδελφοί βου. οὗτοί εἰσιν οἱ "ὃν λόσον “ τ Θεοῦ 

ἐδ Σ 

ἀχούουνει, ἡ ποιόξζοτες αὐτὸν. Καὶ ἐβυετος ῳ μιᾷ “ Ὁ ἰὸμτρῶν, 

ΕΣ αὐταὶ δγέξη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μμαϑοται αὐτς, έ εἶπε πσοὸς 

αὐτοιᾷ, ἵ ̓Αἰλϑωμδυεὶς ἡ ἕὰ πέραν: τῆς λίμνης. Κα Δύήγθησων. 

πλεόντων ὃ αὐτῶν ἀφύπνωσε, “ ἡ κατέβη λαίλαψ, Δωέμιου εἰς 

σίω λιμίω,ὶ Ὁ σὰωεπληροιν, χα Σ ὀκένδομυ ὅυον. παοοσελϑὺν-- 

τς Ὁ  δρήγάραν αὐδι λέγοντες, Ἐπιςαῖται οἰζιςτίτα ,δπολλυμέθα. 

9: ̓  ἐγερϑεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέβω καὶ τῶ Ὁ κλύδωνι τῇ Ἷς ὕδατος" 

Δ κα! ̓ἐπασαν"ο᾽ ."0 ὃ ἐβύέτο γαλίων᾽ «Εἶπε ὃ αὐηοῖς, Πού ἔδιν ἡ ἡ 

᾿ φῆςις ὑμὴν, Φοξιϑϑέντες ὃ 5 ἐθαύμασαν, λέροντες χσϑϑς ὌΝΩΙ 

λοις, Τίς αρρα, οὗτος ὄξην, δ 07, Κη. ἡ Ὅς ὦ ἀνέμοις εὐχιτοίοσει καὶ τῷ 

ὕδδοωυτι, ὦ ὑ ὑπακούοισιν ἀπ; 'Και καυτεπλόυστον εἰς τεῦ χώ- 

ΒΕ ἐν αδαρίωυῶν᾽, ἥτις ἄδην: ̓ἀνππέραν τῆς Γαλιλαίας. 

Ἐξελϑόνπ ὃ ἀυπὸ ς 5Ε Ὁ γέ, ὑπήντησεν τὼ ὁ ἀνὴρ πος ὠκ πὸ 

Δίων, ὃς εἶχε δαιμόνια ὃκ λρόνων ἱκανῶν, ἀὶ ἱμάπον ὅκ ὡψέ- 

διϑύσκετο, ὃ ων οἰκίᾳ ἐρι ἔμϑρεν, λιν ἜΤΙ: μνήμασιν. ἰδὼν ὃ 
δ! ἴησοιωυ, καὶ λὐακράξας, σσϑοσέπεσεν ἀυπὸ χα Φωνη " 

γάλῃ εἶπε, τί ἐμοὶ Καὶ σοι ἰησο ηε ἐῷ }} Θεοῦ! ὑψίοου; δέομαι 

σου, ἐμή Με ῥα σανίδης: Παρήπτολλε γαρ᾽ τῷ πνεύματι τῷ ἀκα-- 

ϑυυβίῳ, ὀξελϑεῖν Συτο Ὁ 5 ἀὐϑρώπου. πολλοῖς γα χρόνοις σὰωηρ- 

παίχι αὐτὸν, κα ἐδεσμιτο ἀλύσεσι "Ὁ πέδαις Φυλαοῦ μὗνο ὃς, 

καὶ διαῤῥήοσων 4 δεσμά, ἠλαύνετο χαὺ 7" δαίμονος εἰ εἰς τα 

ἐρήμοις. Ἐπηρφτισε, δὲ αὐτὸν ὃ ἰησοίς, λέγων, Τίσοι ἀξὴν ὁ ες 

μα: Ο: 3 ἐπε »Δεγεῶν' ὅτι δαιμόνια, πολλὰ εἰσηλϑεν εἰς αὐτὸν. 

Καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα, μι ,λιτάξι αὐτοῖς εἰς τίω ἀξυδτον 

᾿ἀπέλϑεῖν. (2 ἐκεῖ ἀγέλη ρίρων ἱκανῶν ̓ βοσκομδρων" ον 
“ . 

τῷ ὁρᾷ καὶ ᾿ϑρεκαλοωυ αὐτὸν ἵνα, οἰ χίζε: "αὐηοὶς εἰς ἐκείνοις 
εἰσελθεῖν. ἐπέσροψεν αὐτοῖς. Εξελϑόντα δ ᾳ δαμμόνια το. 

7Ὁ θμϑρώπου, ἐἰσηλϑεν εἰς Ὅμ; ἀϑίροις, ( ὸ ὦ ὥρμησεν. ἡ ἀγέλη καὶ 
ἡ κρημνὸό εἰς ̓ λίυίω, "Ὁ ἀπεπνί)η. ἴδόντες δὲ οἱ ὁ βόσκοντες 

ον , ἀφυδον: χα Ιἀπελϑόντες ἀπηηφλω εἰ εἰς πω ̓ 

πόλιν, ᾧ εἰξ. ομὰ ἀλοοῦ;. ᾿ Ἐξηλϑον δὲ ἰδῶν “ὁ γεγρνος, ὦ, ἦλϑον 

«πεὸς ὃ ἰναϑεῶ καὶ εὗρον. καϑημῆυον τὶ Ὧν ὥϑρωπον ἀφ᾽ οὗ 
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β 

καὶ 

μ τὰς 
Ἱεππειχπ,)ε 
- ͵ 

: “κεγ)ὰ λὴ 7. 

“1.: 

ΤΙ ερ)εσαγῶν, " 

Τερᾳασηνῶν, 

δ εἰσελοήν. «ἢ 
͵ 

χιβοσκορῦρη. 

4.γ. 

Ὁ δεμόμα ὀξελουλύδ, ἱμαπ πομένον κὶ σωφφρονοιῶῦται, αὐῇρὰ ΠΝ 
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» 

γώγυ. ἜΠΟΣ κοὶ Πρδὲ ᾧ αἱμοῤῥούσης:. πε ντοπ τ 

Οιῃὰ πόδας ΤῈ Ὁ Τησού'καὶ ἐφοξηϑησαν. ἀπηήειλαν ἣ αὐτοῖς Ὁ 

ΩΦ ἰδόντες, πῶς ἐσω 9η ὁ  δαμμιονιαϑείς. Καὶ ἠρφῳτησοιν αὐτὸν ὡ-- 

πὰν ὡ “πλῆϑος τῆς φξεγώρου τμ᾿ Γαδαρίευων᾽ ἀπελϑεῖν εὐπ' 

0} ὅτι φόξῳ μεγάλῳ σἰυείλοντο. αὐτὸς ὃ , ἐμίας εἰ εἰς ἢ πλοῖ 

ον Δ τι ἐδέετο δὲ ἀφ ὁ δϑὴρ ἀφ ν ς ὀξεληλύϑεζα δὰ!- 

μόνια, ἐ τ στ ̓ ἀὐπῇ. ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ἱνσοῖς, λέγων, Υπι- 

ΦΡΈΦε εἰς τὸν οἰκὸν ὰ ΑΙ ' δον ὅσοι ἐ ἐποίησε (οι ὁ ὁΘεός. Καὶ 

ἀπῆλϑε χα. ὁλίω τί) πόλιν κηρύαποων ὅσοι ἐποίησεν αἰὐπὸ ὁ ὁ ἴη 

σοις. Εὐήρετ: 3 ̓  τῷ Ὁ υὐποςρέψαι ἢ Τ᾽ ἴησοιῦ ,ἀπεδεξξατο αἰυ-- 
δ ὁ ὀχλος. ἤσαιν Ὁ παντες τϑοσδοκῶντες αὐτῶν. Καὶ ἰδοὺ 

ἤλϑεν ΩΣ ῷ ὄνομα ἴαειρος, καὶ αὐτὸς ἀρχῶν τῆς (ψαγω- 

γῆς ὑπηρχέ,ο πέσων “κα Οι Πρδας ΤᾺ ἰ σοί ,παρέχαλ αὐ-- 

ον εἰσελϑειν εἰς δ δίκον αὐτοῦ, ὅτι ϑυγα τηρμονογβυης [Ὁ ἀυτῷ 

ὡς ἐτῶν δώδεκα, ὰ αὑτὴ ἀπέθνησκεν. ( Ἐν: "5 τῷ ὑπαγήν. αὐ πον, 

οἱ ὄχλοι ἢ σἰμυἐπνιλον᾽ αὐτὸν. καὶ γμωη οὐσῶ, ον ῥυσᾷ αἥματος 

στὸ ἐτων δωδεκα ἥτις εἰς ἰα ι χοθϑσοιυνα, λώσοισο ὅλον Ω 

βίον ἐκ ἴοωσενν εὑχ᾿ οὐδενὸς ϑεραπευϑέωυαι, σϑε9 οσελϑοῦσοι ὃ- 

πιαϑεν οὗψατο τ τε κραἀσέδου ' ὅ' ἱμαπου αὐτῷ, ὰ ὁ πωραχξῆμα 

ἐςη ἡ ῥύσις 2 αμματος αὐτῆς" (αι εἰπέν ὃ ησοις, Τί Ο ἀψάμε- 

νὸς μου Αρνουμῆρμων δὲ παντών, Εἰπτεν ὁ πέζορ ὶ ὁ σι μετ 

Ἐπιςάτα, οἱ ὄχλοι σϊιυεχοισί, σέ 6 ΚΙ δ αἀποθλίζοισι, καὶ πο 

0 ἀψαμδυός μου: ; Ο δὲ ἔησοις πεν, Εἴ ψατο μουΐες “ ὦ » 

ἔγνων διωαμι ὀξελϑοῦσευνα ἀγὶ ἐμοῦ. Ἰδουσοι᾿ ̓  ἡ ἐπὰν ὅτι εἰ 

ἔλοιϑε, πρέμουσοι ἤλϑε,»ἡ τοδϑςπεσουσοι αἰυπῷ, δὲ [ὦ αἱ 

ψατ ἀ ἔν α΄ ἀπήητίειλέν ἀσνπὸ ἐ ἐνώπιον παντὸς λαοῦ, ὡς εἰάϑι 

αὐραλφῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτὴ, Θάρσε ϑύγα γ᾽ ἡ πιεῖς (ου σέσω-- 

νὐᾷ σε, πορόυε εἰς εἰρίαυίωυ. Ἰέπά ἰῷ λοιλριαώτος, ἐρχοται ες πα. 

θα ̓Οδ βρχισιμαγώγου, λέχων ευπὸ, Οτι τέθνηκεν καὶ ἡ ϑυγαίτηρ 

(ρου: "μὴ σκύλλε τὸν. διδασκαλον. Οϑὲ ἴησοις ἀκούσεις, ἰπεκρίϑη 

ἡψῇ ἰάκωθον καὶ Ὁ.- ἰωίωνίω, 

᾿ μητέρι. ἔκλαλον δὲ παῦτες χα  ῤῥδηβοντο αὐτίω. ο: 3 εἶπε, Μὴ 

ἀυπὸ »λέγων, ν  φορού: Ἰλόνον πίςέυε,"Ὁ σευϑήσεται. Εἰσελϑων.. 

δὲ εἰς τίω οἰκίαν, ὑκ ἀφηκχο εἰσελϑειν οὐδένα " εἰ μὴ ' Πέδον 

ἐν πατέροι" τῆς παιδὸς Ὁ ὁ τίω 

κατε" ὕκ ̓ ἀπέϑοινεν, λα καιϑεύδῳ. ν. Καὶ κατεγέλων ΕΒ. 

7, 

-Η, 

Μιατῆ θ Γ᾽ 

4ἴλοι ει Ὁ 

ΒΩ Ππνς “αν 



ἜΝ "Ὁ 
«ὦ 

δέκα εἶπον ἀμπὼ, Απόλυσον 4 ὁ ΟΧ λον; ἵγὰ ἀπελϑόντες εἰς ταῇ 

κύκλῳ κώμας ἢ ὩΣ ἀγεοις, κατα λύστοσι, "Ὁ εὕρῳσιν θὐισιτις 

σμόν"ὅτι αἷδ ον ἐρήμω τόπῳ ἐσμέν Εἶπε: ; πσεθς αὐτοιῷ, Δό- 

τ αὐτοῖς ὑμεῖς Φαγέν. Οἱ: ̓  εἶπον Οὐκ εἰσὶν ἡ μι" πλέϊον ἢ στέν 

τεωρτοι ἢ δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορδυϑέντες ἱὰμεῖς ἀγρροἰσωμδυ 

εἰς ταῦτα Υ λρὶὸν Φυτν βῥώματα ἢ σωὼν γὼ ὡσεὶ ὶ δύ ὅρες σεν-- 

τακιθάλιοι. ἐπεδὲ «ες οι μαϑητὰρ αὐτοῦ, Κατακλήατε 

αὐτοῖς κλισίας ϑυὰ πεντήκοντα - Καὶ ἐποίησαν οὕτω, χα ἀνε- 

4γ 

εἰς "ὃ ὄρος περσεύξα άς., Ω ἐϑμετ ἔ ὅν τῷ σεύγεας αὐ, 
ὃ εἰδὸς ἦ- ἀσεθσώπου δὰ ἕτερον, ὦ ὁ ΩΝ ἀμῇ λάνκος 
ϑξαςρασῆων. Και ἰδου ἄνδρες δύο (ψελαλοινυἰυπῷ οὐτινὲς "ας 
Μώσης ̓  Ηλίας, ὁ δ ὀφϑέντες ον δόξῃ, ἐλέλον Ὁ δέξοδον αὐξ, 
ἰω: ἔμελλε πληροιυῦ ον ἱερεσαλημι. Ο: ὴ ᾿ Πέϑος Ὁ οἱ σὰ αὐτί 
ἡ ἄν ὁ βεξαρημδμοι ὕπνῳ. δια λρηοβήσαντες 9 εἰ δὸν ἢ 7 ' δύξαν αὐ αὐ 
Θ »)7ες δύο ἀνδραρΊες, (ὑνεςῶτας ἀὐυτὺὼ. ὩΣ ἐθύετο ον τῷ 9 διαγω 
ρίξεὰς αὐζοις τ ̓αὐδ εἰ ΕἸΤΡΕΥ Ο ἸΙέδος τϑϑς ἰησοιώ, Ἐπιςστέτα, 

τὰν το " χοῦ 8 κῷ Περὶ Ὁ τὸ 8 πἰτοοχϑετδῥθεϑεκατ--- κῆ. Περὶ ἢ πέντε: ἜΤΕΝ χρὶ  δυοὶ ιγ90 "ἀν" κθ Περὶ ἢ τῷ Κυρίου ἐπϑρωτήσεως. Χ ΓΘρὶ (εταμορφώσιως ἜΣ Κυεῖν, ᾿ς 

[2Ὸ ! ἘΎΑΤΤ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. Αγ ἐν: 

εἰδότες ὅτι ἀπέϑανιν. αὐτὸς ὃ ̓ὐκξαλων ἔξω παινταρ, Ὁ κράς ἀβον κλιναν ἅπαντας. Λαίων δὲ οὖν πέντε ὥρτοις, Ὁ ἡ Όις δυο ἰχθύ 

τήσοις τῆς γήῇ ὃς αὐτῆς, ἐφώνησε, λέγων, Η παὶς ἐγείρου. Και 
χω ας, ὀϑαβλέψας εἰ εἰς "ὃν οὐρᾳνον, ̓ὀὐλόγησεν. αὐτὸϊς, ἡ κατέ- Ὁ Ὁ ὁ ' 

ἐπέφρενα τὸ πνεῦμα αὐτῆς, ταὶ ἀνέςη “Φραχρῖμα. ῷ διέτα- 
κλῶωσε Ἂς ἐδίδου Οις μαϑηταὴς «ὐῤρατιϑέναι τῷ πὸ ὄχλῷ. ἀξ ἐφα- ᾿ “ 

ξεν αὐτῇ τ δὸ δε αἢ ἡφαγέν. Και 1 ὀἰξέςησαιν Θ σϑνεῖς αὐτῆς. ὁ 3 ᾿Ξ “9 καὶ ἐχορτοίαϑησειν παντες. ἡ ἰρϑν Ἂ ΠΕ Ν ὐτος 

" Ματϑ...Α 'πορήγἠλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν ηὃ γεγονός. ᾿ ᾿ κλασμάτων, κοφινοι δώδεκα. 'Και ἐὺ ἐτὸ ὧν τυ ἐ Ὁ) αὐτὸν Γ Ματϑ. τ 

ὌΝΟΣ Συϊκαλέσείμδυος ὃ ἣ (ἧσ δωδεκα᾿ μαϑηταξ᾽ αὐτῷ, ἐδῶκεν κῷ ἡνπσύλῳ, Ἢ τοϑϑσευλϑ μον κατα μθνας, σίζυῆος Ὁ οὐνπτὺ οἱ οἱ μαϑηταὶ, καὶ ἐ- Ἵ πον 

αὐτοῖς δαύαμιν καὶ ὶ ὀξοισίαν ὀπὶ παντα Ἔ Δωμόνια, κα ̓  πηρφότησεν αὐτοῖς »λέγων, Τα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι ζῇ; Οἱ: ὃ ̓ 

νόσοις ϑεραπεύεν" "ἡ ἀπέςηλεν αὐτοι μηρύασειν τω βασιλείαν Σιστοκριϑέντες ἐπὸ ῥ᾽ ̓ἰωαννίω ἃ ον βαπῆδιρην ̓ἀλλοι: ̓  Ἡλίαν, ἀλ 

ἜΡΗΠ: Πῶς το ̓ἰἀϑαι οι ἀσϑενοιώταρ. καὶ πε κσθὸς αὐτο, . λοι δὲ ἢ ὅτι τοεοφήτης τες ϑρχαίων ὀἀβέρη. Εἶπε: ὃ αὐτοῖς, Ὑ- 

Μηδὲν αἰρίτε εἰς τίω ὁδὸν, μήτε ̓ῥαθόοις μήτε πήραν, μήτε , τῥάζσο . μεῖς 2 δ ὦ: λέγεῦ ὦ τ φῇ: Αποκριϑεὶς Ὁ ̓  0 ὁ Πέῦος εἰ Εἰστε, Τον Χορ 

᾿ ὟΝ ΤΟΥ, μάπε δργύφαον, μῆτε ἀνὰ δύο “ϑτώνας ἐχάν «κα! εἰς ; σὸν Τὸ μἢ Θεό. Ὁ 2  ὀἰητιμνῖσας αὐτοῖς, ππρήπειλε μηδέν! πεῖν 

μῶρ.5.Β ἰω ἂν ἐἰκίαν εἰσέλϑητε, ἐκ τ μδύετε, κὶ κὶ ἐκειϑεν ̓ ὀξέρχε ὥς. καὶ κ μὴ. 3 ζυτο, εἰπών, “Θησεῖ ὃν ὑὸν τοῦ ὐροίπου πολλὰ παϑεῖν Χο τ ἢ 

πῆγα! ἐξ ὰν μὴ  δεξωδ ὁ ὑμας, ̓ὀξερχόμϑμοι ἀπὸ τ τὴς πόλεως ἐκεί- ᾿ “λστοδοκεμαιαϑέευ αι ΝΣ πρεσβυτέρφν ᾽ ̓ϑρχεερέων ὰ γ6αμ, ὡ: 

᾿ ΜΩ ἢ νης ΚΣ ̓ ῷ κονιορτὸν πὸ ἢ ποδῶν ὑμὴν Ὑανδῆς ΘᾺ εἰς μδρ- ματέων, ῷ ὁ λυτοκ τανϑύευα!,"α τῇ Τῇ τείτη ἡμέρᾳ ἐγερϑηναι. ἔλε- 

| μωϑυλας πόρμον ἐπὶ αὐτοις. ᾿Εξερλόμδροι 5 ὃ διήριοντο κα τας κωμας, τ ᾿ . δὲ χοὸς παινταῖ ΕΠ ες ϑέλει ὀπίσω μου ἐλϑεῖν » ἀπουρνη- “' 

ἩΘΕΘῚ ῥαήελιζομδροι ῷ ϑεροιπεύοντες πανταρϑό. Ἥκουσε δ Η͂ 69 ΐ πω σοιότυ ἑαυτὸν Ὁ ϑρατω ζ Ὁ σαυρον αὐτοῦ" Κα. ἡμέροιν᾽, "ὦ ΕΝ 

δὴς ὃ ὁ τέβαρχος γινόμδμακ ὑπ ἀμ παύτα, ᾧ δροιπορά, διᾳ : αἰκολουϑείτω εἴόνν ὃς )Ὁ δὼ ϑέλη τίωω ψυχίω αὐτοῦ οὗσαι,αἰς ΠΟΥ Ἢ β 

1 ) λέγεαϑοα υαυῦ ἼΓΟΥ; ὅτι ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν" τοῦ 
πολέσᾳ αὐτίωυ " ὃς “7 δι) Σοτολέση τίω) ψυχίω ΡΤΕΙ 

ἰωιβιὰ “δ 

] πνῶν ὃ, ὅτι Ἡλιίὰς : ἐάν" ἄλλων δὲ, δίᾳ τϑοφήτες εἰς δ δρ- 
μο, ὅδ σω σή αὐτίιυ “ιγὴ ὠφελεῖται ὀύϑεθπος γερδῆσοις ἢ 

β 

β [ων ἀὐέρη. δ ΕἸ ΤῈν ὁ Ηρῴδες, ἰωὰννίευ ἔγω ἀπεκεφάλι- 
: κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν ἥ Ἀπολέσας,ἢ ζημιωϑείς; ὃ ὃς γὸ δκὶ ἐπα!- Δ δ 5.9} 

ΟΠ Ματθ.Β σέ, Ὡἰς δὲ ὄξιν ἐτα τ θὰ ἐ ἐγὼ αἰκούω ιαυτα: Και ̓ ἐζήτει ἰδεῶν 4ωϑι με" οὖν ἐμοις λόγοι, Ἴῶτον ὁ ὑὸς ᾧ λυϑρώπου ἐ ἐπα!-- θν 8: 

' Ὥ ω αὐτὸν. Κα! υὐποσρέψαντες οἱ Ἰλπόρολοι διηγήσοιντο εἰυπὸ ὅσω ᾿α 4Ψ.ὐϑησς ται, ὅταν ἔλιϑη ον τῇ Ὑ3 αὐζοῦ κὸ Τῷ προς ἀν. ον 

β ἐποίηον. καὶ ᾿ ῴραλαδων αὐτοις ὑπεχώρησε κατ ἰδέαν ε: ἰ τὸ- 'ς ᾿ γίων ἀἠέλων. ̓ Λέγω ̓  ὑμὰν ἀληϑτς, εἰσι (νέες ἂν ὥδὲ ἑν οὐρνί α 

| “τον ἔρημον πόλεως καλουμδμης Βηθσοδα. 
οἱ ἢ ὀχλοι γνόντες, 

; κότων, οἱ ου μη ἀπ ων ϑανώτου, ἕως ω ἔδουσι τς δ᾿ βασιλείαν μὼρ.}.Α 

| ἠκολούϑησαιν ἀἰπῷ. καὶ ᾿ δεξαμδμος αὐτοιᾷ, ἐλαλέ αὐτοῖς πε-- λ (δ Θεό. Ἔν 6ΤῸ ὃ μὴ οὖν λθηοις Οὐτοι; ὥσει ἡμέραι 6- δον μου ὧν 

ἦω.-.Α δὰ τῆς βασιλείας . Φ Θεού καὶ ΜΝ ἀρείων ἰλθντας ϑεροιπείας 
᾿ φίᾳ το τα χτῶ, κὴ δ πωραλαξων δ᾽ Πέζον δὶ ω ἂν ΤΑΣ κα Ἰ αἰ χὰ ον, λι [, κ2.0.Α 

᾿ἰάπο᾽. Ηὃ ) ἁμέρᾳ ἡρξαδοι κλίνειν' ̓πεϑσελϑόντες ἢ οἱ  δὼ- κῖ 
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“καλὸν ἀξπινήμαρ, ὦδε {πὶ Ἂ πορίσω δ, σκίειας τρεῖς, μίαν δῖ; 

λβὶ Περὶ δια λογεζρ ὑϑων ἃς μείζων. 

ΕΥ̓ΑΓΙ. 
ΝΣ Περὶ τῦ σρλδιυιῥξρίδῥου. 

122. 

ς Μῶωσει μίαν, μίαν Ἡλίᾳ μεεἰδῶς ὃ δ λέγ. Ταῦτα 3 ἀν 

λέροντος, ὀβύετο νεφέλη, χα! ἐπεσκίασεν αὐτοις. ἐφοξ ίϑησαν 

δεῖ ων τῷ κείνοις εἰσελϑεὶν εἰς τίω νεφέλίω. Καὶ φωνή ἐϑύετ 

ὡκ τὴς νεφέλης, λέρουσαι, Οὗτος δεινὸ αὶ ὑὸς μου ὸ ἀγαπητὸς," 

ἀὐβ ἀκούετε. ἰ α!; Ἰὼν Τῷ δυέϑαι ἢ τ ̓ φωνίω, εἰρέϑην Ὁ ἴησοις μο- 

γος" (Ὁ αὐτοὶ ἐσίγησεν, χρὴ ' οὐδενὶ ἀπηήειλαν ον ἐκείναις ταῖς 

ἱἑμέραις οὐδὲν ὧν ἑωροίκασιν - Ἔσο ἡ ὃν τῇ ἢ ἐξπο ἡμέρᾳ, 

καιτελϑοντῶν αὐτῶν δ)στὸ ᾧ ὀροις, σιλυϊεὐτήσεν ἀπὲ ὃ 0 χλος σο-- 

λιῴ. χϑ ἰδοὺ Δρηρ στο Ὁ ὁ ὄχλου ἀνεξόησε »λόγων, Διδαωσκα-- 

λέ »δόομαι σου ΘΟ Θλεψον ΠΩΣ ᾧ ὑό Ὁ ον μου, ὅτι μονολίνης Ἢ 

μο!,"0 ὸ ἰδὸυ πνώμα λοιμδανει. αὐτὸν, ῷ ὀξαιφνης κρα ᾧ, χα 

σα ϑίασεί αὐτὸν μῳ “ἀφροῦ ἡ Ὁ μόγις δποχωρᾳά ἀπ’ αὐδ' σίω- 

χοίξον αὐτὸν" Ὁ ἐδοηϑέωυ τῆ μαϑυτῶν σου ἵνα, ἐκβάλλωσιν 

αὐτὸ, καὶ ὅκ ̓ἀδαυήϑησαν. Αποκριϑεὶς; ἢ. ὁ ἴησοις εἶπεν, Ω Ἂ: 

γεαὶ ὠπιςος (ὦ διεσραμμνη, ἕως πότε ἐσομκαῖ! τϑὸς ὑμας, καὶ 

οὐέξομαι ὑμὴν; «υϑοσείγαιγε ὧδε τὸν ἡδν σου. ἔπ: 3 χ
οϑοσερ- 

τα αὐτὰ εἴῤῥηξω αὐ)ηὸν ηὃ δαμμλθνιον ἢ σίυεαστερφιξεν. 

ἐπεήμησε Ἂ ὁ ἴησοις Σ τῷ πνάὐματίτῳῷ ἀκαιϑειβίῳ,κ Ὁ ἰάσοτο ἴ 

πολ δι, Ὄ ἡ ὠπέδωκεν αὐ τῷ παπϑὶ αὐ. Σ᾽ Εξεπλήοσοντοῦ ἡπαν-- 

τες οἶδ τῇ ἢ μεγαλάνῆο δ Θεοό. ἽΠαντῶν δὲ ἐ ϑαυμαζονῶν ; 

ὦ Ζὶ πᾶσιν οἷς" ̓ὀπούησεν᾽ ο' ἴησοις, εἶστε τϑος Οις μαϑηταρ τ 

Τό, Θέῶνε ὑμεῖς εἰς ᾧ ὦτα Ἴ, Οις λόγοις ζυτοιρ ὁ 0 γα ὕος 

4. ἀνϑρώπου μδγει αϑραδιδοόϑαι εἰς χεῖρας αγδρώπων - Οἱ [ϑ 

ἰῤγνόοιυ κα Ὁ βημα Οῦτο, καὶ ίω πουρακεχαλυμιμένον ἀπ αὐφ΄, 

ἵνα μή ̓ αἱ δχωνσαι αὐτὸ" ̓  ὁ ἐφοξοιώτο ἐφφυτηστα! αὐτὸν φϑλοδ 

ῥήματος Ούτυ. Εἰσηλϑε δὲ διωλογσμος οΨ αὐτοῖς, ἡ, ἧς 

δ εἴη μείζων αὐτων.ὁ ἢ. ἴησοις ᾿δων᾽ Ἂν διαλογισμον ε καρ-. 

᾿ δίας αὔπτον Θιλαξομῆν 6) παιδίου, ἔφησεν αὐτὸ ποῦρ ἑαυ-- 
“ὉΠ ν» 

ἐπὶ Τῴ, καὶ ΕΙ εἶπεν αὐτοῖς, ὡς ἐὰν δέξηται ζυτο Ὁ που δέον δὶ “πὸ 0-- 

νύμαπ μου, ἐμε  δόχετα. καὶ ὃς ἐὰν ἐμέ δέξηται, δέχεται ῷ 

ποςείλαντα με: ὁ 76 μικρόν ὁ ον “πῶ σιν εὑμῖν ̓ἰὐπσῶργων, 

ἐδι ἐςίω μέλας. ᾿Αποκριϑεὶς ὃ 3 ὁ ἰωάννης εἰπε, Ἐπιφούτοι, εἰς 

Ὁ ζνὰ δὴ τῷ ὀνόματ σου ὀκξάλλοντα ᾷ ων ᾷ 
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Αγ Περὶ τῷ μὴ Ἐχττρεπομϑρου αἶχο λουϑειν. 

᾿ μοι. ὉὉ πε, Κύοσας, ΠΩ͂Σ 

λοῇ Πεεὶ 

ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥΚ. ὸν 

ἰκωλύσουμδι. αὐ, ὅτ ω αὐκολρύϑει ἐμ ἱῤ μὴ. Καὶ εἶπε ὥσθθς 

αὐτὸν ὁ ἔησοιξ, Μη κωλυέτε' "ὃς γ0 ἐκ ἔς! καϑν ἐμὰ, ἰὑσέρ ἡ-- 

μὴμ ὅξιν. ἔυετοϑ ὃ ὧψ τῷ συμπληρουάϑοιῃ τὰς. οἰ μέρας τῆς ἀ- 

ναλήψεως αὐτοῦ͵ κὶ αὐτὸς Ω ̓πσεϑσώπον αὐ1Ὲ. δ: ἐρηειξε Ὁ πο- 

ρδεῶς εἰς ἐρασαλήω, ̓  ἀπέςηλεν αἰ πέλοις τσο9 φυϑϑσιώπου 

αὐτοῦ "Ὁ ποράυϑέντες εἰσηλιϑον εἰς ̓ κωμίω Σαμδρέτων, ὧφπ 
ἑτοιμμοαίσαι ὠυπὸ. κὶ Ὁ ὅκ ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι ω ἀσθϑσωπον αὐμλο, 

ὦ πορδυόμϑρον εἰ εἰς ἱερουσαιλήμι. ἰδόντες ἡ ΤΣ ̓ μαϑηται ἐν 

ἰάκωζος ὦ ἰωώννης, Εἰπὸν, Κύρμε, ϑέλεις ἀπώμδυ πὸ ἜΙ «ὦ. 

ίμϑαιδιοτο ἐᾷ ΤῈ οὐρανοῦ, κρα. Δύαλωσαι αὐτο, ὡς Ὁ ᾿ Ἡλίᾷς ἐ- 

ποίησε: Στραφεῖρ: ὃ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, κοι εἶπεν, Οὐκ οἴδατε 

οἵου πνόυματὸς ἐξέ ὑμεῖς ὃ γαρ ἡος᾽ τοῦ ἀὐϑρώπου ὅκ ἴώλϑε 

ψυχές Δύϑρώπων ὑἈτολέσα δλλα στῶ δι. Καὶ ἐπορόυϑηοῦ εἰς 

ἑτέραν κωμίω. Εὐβύετοῦ ποράνομδρων αὐτῶν ὧν τὴ ὁδῷ, 

ἐπε τις “δὸς αὐτὸν, Ακολουϑήσω σοί ὅπου δὲ ἀπέρχῃ ̓ Κύοκε. 

Καὶ εἶπεν εἰυπτὸ ὁ ὁ ἵησοις, Αἱ δλω φρεχκς Φωλέοι; ἔχουσι, καὶ ἴα 

πετεῖνα " Ὁ οὐράνοδ κατασκίευεἰσφο᾽ ὃ 3 ἧος τοῦ ἀνδρώπου : χἈ 

χά ποῦ πίω κεφαλίω κλίνη. Εἶπε’ 3 χσϑὸς ἕτερον, Αχολοῦϑε 

ψον μοι ἀπελϑοντι χοθῶτον ϑα- 

ψαι ᾧ πατέροι μϑυ. Εἶπε: ̓ αὐτῷ ὁ Ο ἴησοις, Α͂φες Οιΐ γεκροιῷ 

ϑαλψα! Όις ὁ ἑαυτῶν νεκροι᾽ συ ἀπέλϑων διαήίελλε πίε τὰς: 

λείαν ΤῸ τ Θεοῦ. ἝϊΪπε: ἢ ΩΣ ̓ὭΦΘ», Αἰκολουϑήσω σοὶ Κύρμε, 

τσϑροτον δὲ ὄλρεψον μοι ποτα ξαϑαι Ὅς εἰς ᾧῷ οἷόν πὸ 

Εἶπε: 3 δὸς αὐτὸν ὃ ἴησοις, Οὐδεὶς ὀσιξαλων ἢ ρα αὐξ 

ἐπ’ ̓ υρόρον δ" βλέπων ΕἼ: ὀπίσω, ἀὔϑετος ὅξην εἰς 7 Τ 6ασι- 

λείαν δ Θροό. 

χυδϑστύπου αὐσ, »ἐἰς πάσαν πολιν ̓  πῦπον οὗ ὑ ἐμδνεν αὐτὸς ἐρ- 

χίόχ' ἐλευ ο(ῦ τϑθς αὐποις, Ὃ μδ ϑερασμος πολι, (6): 3 

ἐργούται ὀλίδοι . δοῆϑητε οὐ Ἑ ᾧ Κυρίου ἅὶ Ὁ ϑεδασμοό ὃ οπῶὼς ὡΑῈ 

ξαλλη ἐργαντας εἰς 7 ϑερασμον αὐτοῦ. ὑπαγέτε ἰδοὺ ἔγω ὡ- 

πορέλλω ὑμας ὡς σρνας ὡὧΨ μέσωι λύκων. Μη ̓ βαρείξαε βα- 

λάντιον, μη πήραν, μηδὲ υὐποδηματα᾽ ̓ κὸ ὁ μειδέγαι κῷ δὶ στίωυὸ .: 

δὸν αασείση εὶς [ὡ σὶ δὼ οἰκίαν  ἰσέρχιιϑενανεῦτον λέγε, 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδαξεν ὁ Ο Κύ. 

δλος οἱ ἑγϑοις ἑξδομήκοντα, 'κ Ὁ ὠπέςφλέν αὐτοιξ ἀμραδύο 69. 
φι | 

' ὀμαδηηγϑέντων ἑσδὸμήκοντα-. χγῷ ἢ 
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ΕΝ ΠΕΥΑ ΡΟ: 

᾿Εἰρδώητ τῷ ἠκωζούτω" κὃ ν᾽ ἐὰν μδῥῇ γ᾽ ἐκεῖν ἡὸς ἐρίων, ἐταναπ
αι- 

ζὴ ἐξ ἀῤθν τ ἀμωη ὑμδμ Ὁ ἢ μη, ἐ
φ ὑμας ς δῤάκάμν. 

Β Εν αὐτὴ 9 ἠδ οἰκίᾳ ,ϑρει, ἐδίοντες
 καὶ πὶ πίνοντες ῷ πῶ αὐῇ" »ἄ 

“ ἀξιος ἡ) Ὁ: ἐργώτης τοῦ, μιαϑοῦ τὰ
 ὅδ. Μ᾽ ἡμεταξαίνετε ΠΝ 

οἰκίας εἰς: οἰκῶν. Καὶ εἰς. ὡ σΊ, δ
 πόλιν ἐσέρχηῶ ὃς, Ω δυχωΐ) " ΡΥ 

ὑμας, ἐϑιεπζα αὐραπιδε μϑδυαυ Ἐρε  ΤΟῊ ὶ 
ϑερριπεύετε ΟἿΣ ω 

αὐτῇ: ἡ αὐϑενεῖς" ΔΛ λέγετε αὐτοῖς, Ἰέρων ἐφ ὑμας ἡ βασιλεία 

τ Θερό. Εἰς εὖ οἵ δὴ πόλιν ἐσέρχνϑε
, ὦ μὴ δέχωνται ὑμας, κᾷ 

ὀξελϑοντες εἰ Εἰς τας πλατείας αὐτῆς, ὄπατε
, Κα ̓ ῷ κονιορτὸν 

Ὧν κολληϑέντα μιν: οκ τὴς πόλεως ὑμὴν
, λπομαατὺ μϑαύ ὑ- 

μὰν. πλίω ̓ζυπ γινωσκέτε, ὅτι ἤτέικεν ἐΦ
 ὑμαῦ ἡ ἐγιοιυ δ 

Θεοό. λέγῶ δ᾽ ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ον τ
ῇ  ἱἑμιέρᾳ ἐ ἐκείνῃ δωυεκτο-- 

ΦῴΩ: ἔςτα: ὴ τῇ ἢ πόλέ ὑκείνῃ. ὐαι σοι “Χωραξιν, οὐ
αὶ "; Βυηθ- ’ 

Γ σαϊδεοὶ, ὅτι εἰ ἐΨ » Τύρῳ καὶ Ι Σιδῶνι ὀγδβύοντο αἱ δευυείμεις αἱ }5- 

᾿ς γόμδραμ ον ὑμῖν, πάλαι νον σούκκώ Ὁ Ὁ ἡ ασοδῷ καϑημδμαι με- 

τονόησαν. ἡλίω Τύρῳ ῷ Σιδῶνι ἀὐριτότ
ε οΥ ν ἔρον ΟἹ τῇ ἢ κρίσέ, 

ἢύμιν. "ὡς συ ᾿ Καπϑναουμ ἡ ἕως β οὐρανοῦ υ 
ϑεῖσοι, ἕως - 

ὑμὰς, ἐμξ δ ἀϑετεῖ ὸ Ε ἐμέ ὁ ἀϑετῶν, ἀϑετᾶ “ὃν ἡ
ουείλαιπὶ με. 

Ὑπέρρεναν οἱ ἐξ δομεήκοντα μῷ χᾶρας, λέροντες, Κύρμερὰ
 ! 

ᾳ. δαιμόνια" αὑποτα οσῖται ἥμιν ον πίω ὀνόματι
 υ.Εἰπε᾿ 3 Ν 

,ποῖς, ἐϑεώροιω δ σατανᾶν ὡς ἀςραπήν. οι 1 Ὁ δ οὐρανοῦ πεσὸν- 

“Τὰ: ἰδοὺ" διδωμι ὑμῖν ἼΠ ̓ ὀξοισίαν δ᾽ πατεῖν 
ἐπανω ὀφέῶν Ὁ 

Δ σκορπίῶν, ἃ ὅπ πᾶσαν Ὁ ̓δαύαμν “ 5 ἐχθροῦ, ἢ οὐ
δὲν ὑμας ἑ 

μὴ ἀδιοῖ σῃ. πλίαυ ον Οὐτῳ μὴ χαιρέτε; ὅπία πνάσ
ματοι ὑμῖν 

οὑποτοίονθ) χοιρέτε δ᾽ ἱμαλλον ὅπᾳ ὁ ὀνόματα ὑμὴμ κε ἐγθαφη 

ὧν Ὅις ἐ θρανοις. Ἕν αὐτῇ ἢ τῇ ὦ ὥρᾳ ἡγαυλλιάσουτο τῷ πν
όυματ᾽ ὁ 

ἵησοις, ὠὰ εἰπεν, ἐξομολόγοῦμαι (ε πα, κύρκεα οὐρ
ώνου υὦ 

δ)» γῆς, ὅπ! ὠπένρυψα: ταῦτα ὑπὸ σοφῶν κα
ι σίλυότων, καὶ α;- 

πεκάλυψας. αὐτὰ νηπίοις. ναὶ ὁ πατήρ' ὅτι οὕτως ἐπ ἐτὸ 60
6ε- 

ἔ κδά; ἐμασορῶεν Ου. Καὶ φραφεῖς χσϑϑς
 ζυ μαϑυπα, εἶπ᾽, 

ἣ 

“ἀφ Όιφᾧ πίδαι 

͵ ἡμδδ. β.γκ 

᾿ δύο. β 

τ δέδωκε. ᾽ 

κ΄ ει} 2 
νῷ αγίῳ.9.).5 

τα πευρεδυϑέ μι μι λυ ὃ παῖϑος μου’ Ἢ οὐδεὶς γνωσκᾷ τς " 

τω ὁ μὴ ὁ πωτήρ' καὶ τς ὅξιν ὁ πατὴρ,εἰ μη ὁ ὑδς, κ
αὶ 

τ ο ὁ ἐς ἩΘΚΘΛΔΙΗΝ Καὶ «ραφεὶς πσϑϑς Οις να 

γαύτης. β 

ἘΝ ζυρίνον 

᾿4ἔ λόγων. ἄ. 
ἘΣ ..}.... 

λέ Περὶ τῷ ἐαδρ τήσθμεος “ὁ Κύξιον νομικοῦ. λςῖ ΓΈοὶ δ᾽ ἐμπεσόντος εἰ ζοιλ Χηςας. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 1). 

μαϑυταρ,᾿ καπτ' ̓Ἰδιαν εἶπε, 'Μακαθμοι Φ ὀφϑαλμοὶ οἱ βλέ 

υὐυ ἢ ἁ, βλέπετε: "λέγω δ μιν, ὅτι 710 λλοὶ τοϑυ φῆ ἠὰ Ὁ βα- Ε 

σιλεις, ἠϑελησοιν ἰδεὶν ἃ ἃ ὑμεῖς βλέπετε, Ὁ ἐκ εἶδον" καὶ ἀκοῦστω 

χὲ ἃ ἀκούετε ναί πκ ἤκουσαν. Και ἰδὸυ γομικὸς γις δὐέςη,ὀκπει- 

ἦν φοίζων αὐτὸν "Ὁ, λέγων, Διδαίσκαλέ, ἡ ποιήσεις ζωίω αἰώνιον 

ἘΛΉΡΟΌΜΗ ΤΩΣ ἢ εἰπτὲ πσεϑς αὐτὸν Ἐν τῷ γόμω τί γέγραηῆαρ 

“πῶς ἀὐαγνω ὑρς, Ὶ Ο: 2  Χτοκριϑεὶς εἴπεν᾽ ,ἰ᾿Αγαπήσές Κύρκον 

(ῷ Θεὸν σου ὦ ὅ ὅλης τὴς καρδίας σηυ ΩΣ; ἘΣ ολης τὴς ἍΨ "λῆς 

σου) ῷ ἐξ ὅλης Τῆς ἰχύοςς σου. ΚφᾺ ἰοξ ὃ ὅλης Τὴς διανοίας υ" ἡ 

τὸν Εν (ου ἧς, σεαυτόν. Εἶπε ) ἀυπὸ ,Ορϑῶς ἀπεκρίϑης. 

ἡ Ουτο ποίᾷ Ὁ ἡ ζίσῃ. Ο: δ ϑελῶν δευκοουυ κὁ ἑαυτὸν, Εἰ τέ χσϑὸς ᾧ 
ἔν ὩΣ 

ὩΣ [ησοιίω, Καὶ ἧς χει μου πλησίον ; ὑπολαίων δὲ ὁ ἴησοις εἶπεν, 

Ανϑροοπὸς ὧς κατέβαινεν ἀπὸ [ερουσοιλήμι εἰ εἰς ἰεϑεχώ, ̓ὴ λη- τ 

ςοὺς. αἷϑιέπεσεν, δὶ "ὁ ὀκϑυύσειντες αὐ, Ὁ ἜΕΣ ̓
ὄιϑεντες ἀ α 

πήλϑον “ἀφέντες ἡμιϑανη τυγχάνοντα. Κατα συϊκυοίαν ὃ ἡ ἱερεις 

τις κατέξαψον ὧν Τῇ ἡ ὁδῶ ἐ ἐκείνῃ: .Ν δ ἰδὼν αὐλὴ »δύτιπουρῆλϑεν. ὧ- 

μοίως δ Σ ὦ λφΐτης Ἀνόμλνθ κτὶα; τόπον, ἐλϑῶν (ὃ ἰδὼν δυ- 

πιπουρηλϑεν. Σαμδρείτις δὲ τις ὁδεύων, ἤλϑε κα δὐτὸν, καὶ ἽἜ 

δῶν αὐτὸν ἐπ λαιεχνίονη, Χο" ̓πϑϑσελϑῶν κατέδησε ζα. Ῥαυ- 

απὸ αὐτῷ υὐλιχέων ἐλαμον Ὁ δίνον' ὦιξιξασας δὲ αὐτὸν ἐ- 

πὶ τὸ ἴδιον κπίευ (Ὁ ἦγαΐν αὐτὸν εἰς πον δοχείον,κὸ ἐπεμδγηϑν 

αὐ 78 κοι ᾿ οἰ πὶ πἰὼ αὔρμον ὀξελϑων, ὠκξαλων δύο δίωάφκα 

ἐδῶκε τῷ Ὁ πανδυχεῖ, κα εἰ εἶπεν ἀυπὸ »Ἐπιμδημιϑντι αὐτῷ, το ὃ, τὶ 

ἂν χσδοςδαπανήσης, ἐγω Ὁ ον» πῶ ἐπανέργεοϑοα μέ, δστοδώσω ε 

τά “πὸ Ὁ Ούτων ἣ τέων δοκαῖ στ! πλησίον γερογέναι 6 ἐμ- Η 

πεσόντος εἰς ζοιξ ληςας: ΟἿ ἢ εἶπεν, ὦ ποιήσας τὸ ὑλέος μεῖὶ αὐ- 

λξ ῷ. Εἶπεν οι δ αὐτὼ ὁ 0 ἑησοιξ, Πορόυου, νὴ σὺ ποίᾳ ὁμοίως. ἐγέ- 

᾿ γέτο ᾿ ἐν τῷ Ὁ πορθυεῶς αὐτοις αὐτὸς ἐσηλϑεν ἃς κωμἑωυενά. 

τὰ δὲ τις ὀνόματι Μαρϑα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς δ’ οἶκον αὐ-- 

ἡ ὅ,.δε. [ὦ ἀδέλφη ' καλου μδυη Μωρία, ἣ Ὁ ὁ φϑρακαϑι- 

'σουσοι ΠΣ οι πόδαις ὁ Ἰη06᾽ ἢ οκουεῖν θην αὐ. ἡ ἡ Μαὰρ 

ΑἹᾺ τὐϑμιασάτο δὰ πολλίω ̓ΉΈΕ᾿ οἰιρᾶσοι ὃ 2 εἶπε, ΓΦ 

ἐμ, “ ἐμδιᾳς σοι ὅπ ἥ ̓ ἀδελφὴ μὲ μονίω με κατέλιπε διακόνειν; 

εἰπὲ οὐὦ αὐτὴ ἵνα, μ9! σὰ υαντιλοίζηται . Αποκριϑεὶς δὲ εἰῆῖεν 

λζ Πεοὶ Μαρ θας ὦ Μαρίας. 
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Γ. ραν. αὐτὸς ν δὲ εἰδως αὐτῶν ζᾳ διανοήμιατα, πεν αὐτοῖς, Τ|α- μᾷ 

. λῆ Περὶ τὴς 9 σευνχῆς. λθ Τεοὶ τῷ ἔχοντος δα μόνον κωφόν. 

126 ΕΎΑΓΥΤΙΤ. 

αὐτῇ ὁ μους, Μῶρϑα Μώρϑα, μεξαμνᾷς, "ὁ ̓πρθαδῃ “τθδα 

πολλαί. ἑνὸς δά δ εἰα. Μαρία ὃ δ Σ᾽ ἀγαϑίω μερίδα ὀξε- 

λέξατο ἥτις ἐμ ἐφαρεοίος) αἰσὶ αὐ. “Καὶ ἐδ 6τὸ 

ω πὸ ὁ Ὁ «ἢ αὐτὸν ον τόπο ἢ ων) «πδϑσευηόμδυον, ὡς ἐπασω», 

εἰπέ τις Τὴ μαϑυτῶν ἀμ τσεϑῆς αὐτὸν Κύρκε, δίδαξον ἡ ἡμας 

«πεϑσεύχεώϑεηι, καϑιὼὺς "ἡ ἰωάννης ἐδίδαξε μαουτα λαύφ. 

Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ὅτων ,πϑεϑσεύχροϑε, λέγετε, Πα ἡ ̓μὴμ ὁ ἐν 

Οῖς οὐρανοῖς, ἁγιαοϑητῶ Ωὃ ὀνομά ᾿ (υ- ̓ἤϑέτω ἡ ἥ βασιλεία, σου" 

ΡΧγ 

γβυηϑητω δ Ὁ ϑέλημά σου, ὡς ον οὐρανῴ, Καὶ ἡ οὐπὶ τῆς γὴς (Τὸν. 
λιν" 

ἄρτον ἡμδμτον ΠΕΣ δι δου ὴ ἡμῖν τὸ καϑ' ἱἑμέραν. ΚΑΙ ἀ- 

Φες ἡμῖν τὰ ὁ ἁμδρτίας ἡμλμκαὶ "Ὁ αὐτοί ἱἀφίμδμ παντὶ ὁφᾷ 

λοντι ἡ μὲν. καὶ μὴ  εἰσενέξκοις ἡ ἡμας εἰς πειφφισμιὸν, δ λλα βυσοι 

ἡμᾶς Σ᾿ Στὸ Ὁ 5 πονηβοό, Καὶ εἶπε τϑθς αὐτοιῇ, Τίς ὀξύμ)με. 

ξει φίλον, ΧαΙ Ι ποράυσεται. αϑὸς αὐτὸν μεσονυκίου, Κ() ἡ ἀπ ἐ 

ἰυπῷ Φίλε φῆσον μοι τρεῖς ἄρτοις, ἐπειδὴ φίλος μόυ ϑρεγέ- 

γΕΈτὸ δ ὁδοδ χσϑὸς με,καλ ὅκ ἔχω ὃ  πουρα ϑήσω υτώ' "κακεῖνος 

ἔσωϑεν δαοχριϑεὶς εἴπη, Μή μοι κόποῖς ποῦρεγε' ἡδὺ ἡ ϑύρα κά-- 

κλήςο, Ὁ  ᾷ παιδία, μαμμεῖ ̓ἐμοδ εἰς πίω κοίγζωυ εἰσίν" οὐ δὺ-- 

γάμα! ἀθαςας δδαδα! (οι. λέγω ὑμῖν, εἰ ̓  οὐ ̓ δοῦσα εἰυτῷ ὁμα-- 

σας, δια τὸ , φἢ ἀ 7)" ᾧ φίρον, διαγε δ ὀϑαιδέαν οὐμο δ᾽ ἐρερϑὲς δὼ 

σά͵ απ ὃ θστων ̓ χρίζοι. Κάγω ὑμιν λέγω, Αἰτεῖτε, "ς δ δοϑήσεται 

ὑμαν" δντῶπ, Καὶ δ ήσετε: κρούετε, κὸ Δὐοιγήσεται ὑμιν. τα; Ν 

ὃ αγπον λαμθαυς, καὶ Ο ᾿ Ὁπὼν δὐεἰσι, Ὁ τὸ τῷ κρούοντι ̓ ἄνοι-- 

γῆσεται. ὝΜα δὲ ἐὑμδ πατέρα αὐτήσέ ὃ υἱὸς ἄρτον, μὴ λέ 

ϑον δλιδωσέ απὸ εἰ Εἰ Ἢ ἰχθυω, μὴ ἀνὴ ̓ ἰχθύος ὄφιν ὁ ιδωσέ 

ὐπες ἢ Ἰ ᾧ ἐξ (αν αἰτίση ον, μη  δλιδωσᾳ αὐτῇ σκορπίον: Εἰ οἱ 

ὑμεῖς 'πονυροὶ ὑπὰ ρχοντες, οἴδατε ἀγαϑο δόματα διδόναι Οϊς 

τέκνοις ὑμῖμ, πόσῳ μάλλον ὁ ὃ ὁ πατήρ ὃ Χ οὐρανοῦ δῶσέ πνεῦ-- 

μα ̓ ἅγιον Ὅις αἰτουσιν αὐτὸν. 'Και [ὦ ὠκξαίλλων δαιμόνιον, 

καὶ αὐτὸ [ὦ κωφόν. ἐγένετο δὲ Τῷ Ὁ δαιμλονίε ὀξελϑόντος, ἐλο'- 

ησεν ῦ κωφός: ΓΣ  ἐϑουύμασοιν ᾧ. ὄχλοι. πνές δὲ ΤΩ αὐτῶν 

εἶπον, Ἕν Βεελδεξούλα ΟΣ ΜΩ ΩΣ ὅ' δωμμονίων ὀκρώλλᾳ ᾷ δὰι,-- 

μόνια. Ἔτροι δὲ πειροίξοντες, σημεῖον ποῦ ἀυφ ὅ ἐξίοριω ἐξ κε 9- 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 127 

σὰ βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτίω διωμεθααθεῖσοι ἐρημοῦται, κοι οἱκοος᾽ 

ὄχι οἷ οἴκον, πίήῆει. εἰ δὲ καὶ ὃ σοιγανας ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμεράοθιο, 

πῶς τεῦς, ται ἰὠ βασιλεία. αὐτῷ; ὅτι λέγέτε, ὡΨ Βελζουλ 

ὠκ(αίλλῳ μεΐζῳ, δαιμόνια. Εἰ δὲ ἐ ἐγω οΨ Βεελξεζούλ. ὠκξἀλ 

λωζᾳ δαμμόνια, , Ὁ ἡοι ἐὐμδυι ον τίν! ᾿ὡκ( ὐλλοισί; διὰ τοῦτο 

ἐξ 

μα Τρρ᾿Ύ' αἰτοιόυττων σὴ μειον. 

ἜΠΑι [ὑμὴν αὐποὶ ἐζονται - εἰ δὲ ον» δακτυλῷ Θεοδὀκξάλλω. 

ἴᾳ  δδημόνια,, ἄρα, ἐφϑασεν ἐφ᾽ ὑμας ἡ βασιλεία Τῷ Θεοό. 

Ὅταν ἰουρὸς καϑωπλισμένος Φυλοίονη πίω ἑαυ τε δ αὐλίωυ, 

ὼν εἰρίκυῃ ἄχιο ἴα ὑπάρλοντα αὐδ΄ - ἐπαν νῷ ὸ ἰσχυρότερος ἐὐν ς. 

πελϑεὺν γρυήση α, αὐτὸν, Ὑ πανοπλίαν Ὧν “ εἰρά ἐῷ ἡ ἡ ἐπεποίϑη, κὴ 

ἍΝ σκυ "λα ἀἰῳ τ ἀν ἢ λω- μη ὧν μιεὶ
 ἐμοέ, κατ ἐμού᾽ 

ὅξικὶ "Ἂ ὁ μὴ συνάγων ὑετε ἐμοῦ ,σκορπιζᾷ. ὅτων Ὁ ἀκαϑαρτον 

σνευμα ὀξέλϑηλπὸ ὃ ὅ ἀνϑερθόπου, διέρχί) δ ἀνύδρων τόπων, 

ὥντοα ὁ ἀνάποιωσιν τὴ μὴ εὑδέσκον; λέγ, Ὑποςρένω εἰς . οἱκὸν 

᾿ς Μ8, 598} ὀξηλϑον. Καὶ ἦϑον δρασκᾷ σεσουρῶ μὴψον Ω ἐὐώναι 

. τες ᾧ λόγον δ Θεού, Ωῶ Φυλοίασοντες αὐτὸν. 

μϑυον.τότε ποράσεται ἡ ἡ «Φραλαμβαν ἐπῆα ἕτεροι πνδύματα 

πονηρότδα, ἑαυΐ κὶ Ὁ εἰσελϑόνται κα πτορίει ἐκεῖ. ΟΣ (155 

ΤΌ, Τὰ δ ἀγϑρωπου ὁ ἐκοήνου χείρονα ἫΝ ὠεοίδν Ἐλυστοῦ φ οΨ᾽ 

τῷ Ὁ λέγήν αὐ ταῦ ,ἐπανρασοι ἣς γαρὴ ̓ φωνίω ἀκ ὅ ὄχλου, 

εἰπεν ἀπὸ, Μακα. αῇ ᾿κοιλίαᾳ, κι βα σεσοισοι σε , χα μαςοὶ 

οιΐ ̓ἐϑηλαῖσαις. Αὐτὸ 5 εἶπε »Μννοιῶγε ῥακαίρκοι ( ἀκούον- 

ὝΤΩων: ὃ ὄχλων 

ὀπαιϑεοιζουδρων ἤρξατο λέγῳ Η ϑυεὰ αὕτη "πονηροὶ , ἄϊ: “σης 

μεῖον ̓ϑλιδῆς οἈὸ σημέίον “ δοϑησέται αὐτῇ, εἰ μὴ Ἂ σημεῖον 

ἴωνα “ Σ᾽ ποοφίπω καϑεὺς 5 ἐγένετο ἴωνας σΉμε εἰον οι Νι- 

νάϊ ταῖς, ὅτως ἔφαν κα ὁ ἧς" Τ' Ἢ ἀνθρώπου τὴ ἥνεᾳ ταῦ τῆ. 'Βασί 

λίασοι γότου ἐγερϑύσθ)ς ὧν τῇ ἢ κρίσᾳ μῳ3 Ὁ ὀυδρων Φ μεῖς τ ταῦ- 

Τ Ὁ δ χα κρινᾳ αὐτοιζ' ὅτι ἤλϑεν ὡκ 
ἢ περοίῶν ΗΝ γῆς ἀκούσαι ; 

μ. σοφίαν Σ Σολομῶντος "ἡ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. ἂν--: 

δρες Νινϑ) ἀμασησον!) ον Τῇ ἢ κρίσᾳ μϑ" Φ ἥνεας ταύτης, Ἂ καὶ 

ζαχρινοῦσιν ὁ αὐτζου" ὅτι μετενόησσυν εἰς ὃ κή ρυγμᾶ [ωνα: "ἡ ἰδοὺ 

ἐφαήίω «’. ἊΣ πλεῖον ἑωνά, ὧδε. “Οὐδεὶς ὃ ἢ λύχν ΟΨ ἅψας εἰ εἰς “κρυπῆον' 2(,3η-- 

σίν, οὐδὲ ποὺ Ὧ μόδιον, ἊΝ δὰ τίω λυχνίαν, ἥα (Ὁ εἰ εἰρπος ' 

"" ρόνο εδροι Ῥω Φέηος βλέπωσιν. δ Ο λύχνος ον σωμιατὸς ὅξ1ν 

Π μοι 
Ματϑ δ 8 

Ματβϑ ιβ 

Ματϑ.β.Δ 

ΓΝ 
ἑόρις. Δ 

Ματϑ β.Ὁ 

Τωγᾷ β.Α 

γ.Βασ. 1.Α 

βιπαρόλ.0,κ : 



Γι Ἀ1ΠΠ ᾿ ἜΑ τπεδόττν, ΤᾺΝ στ η δὲ ΛΗ ΤῪ ΚΘ ΜΡΑΥΤ ΤΥ Λιτοι 0, 15 Ἴλη- ᾿ς πῇ Στ: " 

ἐένο, Αὐδδδα δ μιν σε δ τους τυ δ δ ὐϑε δὰ ον ἰὐον νος ἀιϑ  ὐεὺ Ὡς ΝΣ 

ἈΚΤΉΝ Ἵ ἡ - ᾿ 
ὲ Ἔ 

χοῦ ἰῷ μὶ Ἑρὶ ' φα ισαήου τ τὸ  καλέσδρτος τ ἀκ ̓ΜΎ σ ορὶ τς ζιλαρισμού δ γομικδυ, μα "Περὶ ζμης τὴν Φαρισαίων. με 1" εεὶ Υ Ὁ λέλοντος μερί οϑαι τίωὼ κληρογο μία! ἽΝ ον {β᾽ 
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Ματϑ τ ὁ ὀφϑαλμός οἷὅταν οι ὃ ὀφϑαλμὸς σου ἁπλοιῖ ̓ » καὶ ὅλον 
ἄρι πος " ρμεκοῖς, ὕπ᾽ ἤφϑίτε ̓πίω κλεῖδα τῆς γνωσεως' αὐτοῖν, εἰσήλ- Μασθ.χγ.Β 

“ὃ σῶμα σου Φωπινὸν ̓ ζηνε ἐπαν δὲ πονηρὸς ἢ ἢ νὴ ἊΝ σῶμα (υ » ἔα). ϑετε, ῷ ζις ἐσερχϑμδ οἱς ἐκωλύσωτε. Λέροντος ὃ ἀυ ταῦτα 

σκοτεινὸν ἢ σκόπει οὖ μὴ Ῥ φῶς 5 ον» σοὶ, σκότος ἔδην. εἰ οι "ἔξαμ γε " δ ς αὖ "τοι, ἡρξαν Τὸ οἱ 5 αμμαΐεις Ὁ οἱ Φαξασοιοι δήνως : ; 

ἣν σῶμα σου ὅλον Φωπεινὸν, μηΐχον ἴὲ μέρὸς σκοτεινὸν » ἴσοι! πῃ ΡῈ ᾿ἐνέχήν, ΧΙ λποςομαπζειν᾽ αὐτὸν αὶ πλειόνων ὠἀφεδράν- 

, φωπινὸν ὃ ὅλον, ὡς ὅταν ὲ Ἐ)50- ἢ ἀρραπὴ ἢ φωήζῃι δ Τα: ον οντες αὐτὸν, Ὁ ἡ ζυτοιυτὲς ϑηρῶσαι 1εὲ ὡκ 78 οὐματος αὐτοῦ, ἣ (να. 

: Ε ΠΗ Ξ λαλῆσαι, ἡρῷτα αὐδ᾿ Φαρισαϊός ἘΣ "ὅπως ς ἀρριτήσῃπαῃ ΜΠ εὐδ κὰ τηγορήσωσιν αὐήπ". Ἕν οἷς ; ϑ) ισῶυα χθείσων { μυ- Γι 

“ἘΠ εἐἰσελϑων δὲ ἀνέπεσεν. ὁ ὃ Φαρισαιος. “ἰδῶν ἐθαύμασεν το ἤρξατν διά δῶν Τα ὄχλου, ὥςτε καταπατεῖν Ῥλήλοιρ, ἡρξατ λέγη 

ὅτι οὐ ̓φέῶτον ἐξαπῆϊοϑν ΓΣ ΤΣ ἀνρίρου. Εἶπε δὲ ὁ Κύρκος ἐδ ΠΝ ποοϑςζοι; μαϑηταρ. αὐτῷ κσθροτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς Στὸ ἢ 

πιο Ζ πεὸς αὐτον, Νω ὑμεῖς Φ Φωυρισοιοι Ὁ ἔξωϑεν ὅ « ποτῆθίου εἰς διαῦ οὐ, β δίμης τω Φαθασο ΩΥ ἥτις ἀκὴν υὐτῦκρισις. “Οὐδὲν: ὃ . συΐροε- ἢ Ὶ 

καλή πίνακος καϑααάξετε ̓ : 3 ἔσωϑεν ὑμλμ,γέμει ἁρπαγῆς καλ υμμέν ον ὄξίν, ὃ ὃ ἐς Σποιαλοφ ϑίσῷ»: ΟἹ ἡ κρυπῆον, ὃ ὃ οὐ γ)ῶ- φὐλυῖ 

' Ὁ πονηρίας. ἀφροόνερ, οὐχ ὁ πορίσας τὸ  ἔξωϑεν, (αὶ η ἐσώωϑεν ϑϑησεται. 9), ὧν ὅσαι ων τῇ σκοτία, ἔπατε, ὃν 'πῷ Φφωπ αἰκου-- ἰ 

ἐποίησε; πλίωα ἐνόντα δότε ἐλεημμοσίζοίεω, χοα. Σ ἰδοὺ παύτα ἐπ ὁϑησετα!" καὶ ὃ σσϑὸς Ὁ οἱξ ἐλαυλήσουτε ῶν Οἱ τωμείι, κηβυ- .- 

Ματῇ.κγ.Γ χαϑαρᾷ ἐὐμιν᾽ "δων᾽. Αλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν " Φαρισπεοις., “διι ἀ- ΡΣ αἴρος “θήσεται οὐπὶ τω δωμάτων . λγῷ δὲ ὑμῖν εις 1 μθυ, ΒΡ ΟΝ 

“οδεκαστοῦτε τὸ ἡϑύοσμιον καὶ πὰ πήγανον νὰ ἤν ̓ λοίχανον, καὶ. : Μη τ ἡξμϑητε Στὸ Ὁ Στοκϊονονῶν τ νὰ σωμα, Ομ Ὁ μῳ ταῦτα μυὴ τ ΚΙ 

δαέρχεϑεπίω κρίοιν καὶ τίω ἀγα πὴν Τὰ Θεοί. ταῦτοι ἢ ἐδ “λον, ἐχθνῶν αὐ οϑότερον ἴς ποιῆσαι. ὑποδείξω ἢ 9 ὑμῖν, να. Φοζ»- 

ποιῆσοι!, οἰκία, μὴ ἀφιέναι. Οὐαὶ ὑμῖν Ὅις Φαρισεοις, ὅτι "εἶ ϑητε. Φοξήϑητε δ Τ' μ᾽ ̓  Σστοχτεῖναι, ἐϊξοισίαν ἐἌϑντα ἐμθα- ἑ 

Κρ Σ ἀγαπᾶτε τίω τοροτοκαϑεδοίαν « δ ταῖς σίυαγωγαις, Ρ ὺ ις λάν εἰς Υ γέενναν. ναὶ λέγω ὑμῖν, ὥυτν Φοξηϑυτε. Οὐχ! “πένε 
47 Ὁ 

᾿ ἀὐ 8, ἀασασμοιὶ ἐν ταῖς ὠρρραῖς. Οὐαὶ ὑμὰν ̓ γεαμμαπές καὶ ΠῚ ορέϑια πωλάται ἀἰασαδάων δύο Ὄ ἕν ὡς αὐδ' ἐκ ξεῖν ὦ Ζιλε- ’ 

᾿ Ματῦ.χγ. Ὁ Φαρισοῖ δ ἐτσοκριται Ἰ “ὅτι ἐς ὡς μνημεῖα ζο ἀδϑλοι, χα Ἢ 
λησμαένον ςνώπιον τὸ ἣν Θεοός δλλά κὶ “ ̓ αἱ τϑίχες τῆς γεφαλῆς ὑ-- 

Ἵ Μανϑαγα οἱ ἄνϑρϑοποι οἱ πὐϑαπατοιίτες ἐπωύω .Ω( δἰδδισιν. ̓ Αποκριϑὲς ρλϑ' μὴ πὰ ἼΠΣ ἠεαθμίεῦ,. μ᾽ ουμ ὦ Φοζζϑε: πολλὼν ορεϑιων δια- 

δὲ τις Τὴ νομικῶν λέγή ἀυπὸ, Διδασκαλέ, ταῦτα λέγων καὶ ἐ νἀ φέρετε. ̓ λέγω δὲ ὁ ον, Πάς ὃς δὐ ὁμολογησηδν ἐμοὶ ὄμιτσθ9 Β μι 

β Τπραῖξοιε Β ἡμιας ἢ ὑθράζεις. Ο δὲ εἶπε Καὶ ὑμιν Ὁοῖς γομιικοις θα, ὅτι Φορ ΜΎ α)ὲν 5 δ ϑρῶπων ,"ὰ ὃ ὁ ἡορ “ “ λύϑρωπου ὁμολογησα ῳ μπὺ ἐμι-- ἢ ; 

ΝΣ ἤξετε (ὖ (ὗν ἀνϑρώποις Φορπα, δερξάςεικτα, Καὶ αὐτοὶ ἑνὶ ὶ ἡ ἐ φεϑόϑν Ὁ ἀήεέλων ἀ Θεῦ: ὃ ἢ  ϑἰρνησοι δὸς με ἀψώπιον ̓  δὺ- μὰ 

Μαῖθ.χγὰ δακτύλων ὑμὴν οὐ Ζῶ 9σ’' 6Τε ζις Φόρποις. Οὐαι εὑμῶν “ὅπ μζ͵ 
Ω᾿ ϑρώπῶν »ἀπουρνηϑησᾷ,) ὀνώπιον ἴχ Ξ ἀήέλων ὅ  Θεοί ὦ Και πὰς ς μὰ 

ΤΣ οἰκοδομεϊτεΐα μνημεῖα τ πσξοφητων, οἱ ἢ πατέρες ὑ ' ἐρει λθηον εἰς Σ ον ἀὐϑρώπου, ἀφεϑησέ) ἀυπῷ " τῷ Ὁ δὲ εἰς δ πολ β 

πέκτειναν αὐτοιΐ. ἄρα μδρτυρείτε, ΚΑΙ ̓(ωϑ δοκεῖτε Οις Τ᾿ οἱ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσευπι κκ ἀφεϑησῷ. “ὄταν 9) ὥέοσ- ἐπ σιν β 

᾿ ᾿ τὴβ πατέρων ὑμὴμ ὁ ὅτι αὐτοί ὶ μδν ἀπέκίειναν αὐτοις ὑμεῖς 3 
Φίρφσιν ὑμᾶς 5 ει παρ (ζαγωγας ὦ πιρξρχαξ, ὰ τας 57: 42»... Ι 

ἜΝΩΝΣ οἰκοδομιεῖτε αὐτωνίᾳ μνημεῖα, Δία Ουτο Καὶ ἡ σοφία “ τ Θεοΐ ρμα, σίας, μέ, μεδάμνατε πῶς ΜῚῺ Στολογήσηιϑε, ἡ ἢ τί ἐἰπητεν 7) ὡ- ᾿ 

Ἢ εἶπεν, Ἃ ἀδοξλὰ Εἰς ἀν ὁ παεοφήταρ καὶ ἀπορῦλοις αὶ ἐξ αὐ ᾿ μὲ 7:0} πνέμα διδαξᾳ ὑμαΐ ἐν αὐτῇ τὴ ὥρᾳ « εἷ δεῖ εἰπεῖν. Ἐἶπὲ 

Ἕ Σστοκτενοῦσι αἱ ἡ ὠκδιωξουσιν  ἣ ινα ὀκζητηϑη ἃ ηὃ σἡμα, παντων Ἵ Ἂ δεῖες ες ἐκ ὅ ὄχλου, Διδασκαλέ, εἰπε τῷ Ὁ ἀδελφῷ μόυ με- 

ἐσερφηπῶν, τὸ ὠκχαν ὀμδωον δπὸ καταβολῆς κόσμου σι ἃ 
ράσοαϑοω ΔΕ ̓ἐμιαῦ Ὁ κληρονομίαν. Ο: ̓  εἶπεν ἀυπὸ »Ανϑεϑπε, 

κα το Δ. βρεαρ: ταῶτης, ΜΩΡΥ τ ἀἱματος Αξελ ἕως αἵματος Ζαχα- ᾿ ΠΕΣ ᾿ ἧςς ΜῈ κατέρησε, δύκαιςην ἢ ἢ με κφὴν ἐφ ὑμᾶς; Εἶπε: ̓  χσϑθς αὐ 

ἔπωδτῇ οάς Κ ἣ; Σπολομδρου μεταξὺ ἥ' θισιαρηθάν ἂς κου. ναι λέ- .- ̓ τι, Ορόῖτε Ὁ Φυλοίοτεθϑε πὸ τῆς ̓ πλεονεξίας ὃ "ὅτι ὅκ ον τῷ αὐ Τιμιτ. Δ 

"υ. ὁμῖιν, ὀπζιτηϑήσεται δυτὸ τῇ τῆς “ἥνεας τού της. Οὐαὶ ὑμῶν ζις μβ ΠΩ “«Ἔλοεύεν Ἰώ) ἡ μ ζων᾽ αὐήα ὄξιν Οκ Τ' πα ως αὐτῷ. Εἶπε 

1.0. 



ΜΕ, : ἮΝ δες 
[ἢ : 

ΕΟ 

Ἑχιονόαῃ- 
κα χν 

Μαυθις 

α.πεῷ.ς.8 

γψαλ.ννῦ. Δ 

Ϊ 
Ϊ 
᾿ 

Μαυθις. τ 

ἘΝ ΡΡΝΝΣ ΗΝ ἐἸΠΡΡΝ ΤΥΒΕΠΑΡ ΕΝ ἈΡΡΝΑ ΡΟΣ ὙΡῸΣ 
Ὃ 

Γ 

ΡΥ Ἐπ ΤΡ δεν ΤῸ 

ες ἂς πιλβωφίραν ἡγε; πλουσίου. 

30 ἜΝ ἐὼν: 

δὲ αϑραθολίω. ΩΣ αὐτοιξ, λέγων, ᾿Ανϑρούπου πνὸς “πλου- μᾷ 

σίου Δ φόρησενὴ ῃ. χώρᾳ, Χο δερογίξιτο Ψ ἑαυτῷ, λέγων, τί 

ποιήσευ: ὃ ὅτι ἐρι ἔχω ποῦ πεν ὦ ζις καιρποις μου . Καὶ εἶστε, 
Τοῦτο “ποιήσω. ̓ καϑελώ μου τὰς ̓ποϑυκας, ἢ μείζονας οἰκοδὸ-- 

μήσω » ΧΦ ̓ Φάξων ἐκεῖν ποωύταΐα νηματά μου δας ἀγα 
ϑ9κ μϑυ »καὶ ἐρῷ Τῇ ἢ ψυχὴ μου, Ψυχὴ ἐχής πολλα ἀγαϑα. καί 

μϑινα εἰς ἔπι πολλα, ἀναποωύου. φαλε, πίε, δὐφραίνου. Εἴπε: 5 

ἐπ ὁ ᾿ Θεὸς, Α ῴοαν, ταύ τῇ τῇ γυχτ ἱ πίω ψυχίω (ου ἐπουγτῦ- 

δἐν ἀστὸ (δ: ὦ ̓δεὴ ἡποίμιασαις, ἐφινι ἐφῶα: Οὕτως ὁ ὁ ϑυσαυράζων 
ἑαυτῷ, Καὶ μὰ εἰς Θεὸν πλουτῶν. "Εἶπε: 3 χοδϑς Οις μαϑηπαρ 

αὐτοῦ, Διαυτού ὑμαν λέγω, μὴ μεθάμνατε τὴ ἡ υχν: ὑμὴν, 1 
φάγητε μηδὲ᾽ τῷ σώματι ὅς ἐνδύσηῶε.᾽ ἡ ψυχὶ πλεῖον 11 Ὁ 

φϑφῆς, κα Ὁ ἡ σωμα “' Φ ἐνδύματος. Κατα οήσατε Οις κόρακας, 
ὅτι οὐ απείροισιν, οὐδὲ  ϑεθάζοισιν- οἷ οἷς ἀκ ἐς! ἴαμεῖον οὐδὲ Σιστο-- 

ϑήκη, (ὃ ὁ Θεὸς σρίφει αὐτοῖρ" - πόσω μάλλον. ὑμεῖς διαφέρετε 

4 πετεινῶν; Τίς δὲ Οἷξ ὑμὴν μεραμνῶν, δαυαται πσθϑθειναι 

εὐχὴ τίω ἡ ἡλικίαν αὐτούχῳ! χω ἕνα; εἰ οιΐυ οὔτε ἐλαίγεσον ϑύνα--: 

ὥε, ξ θα λοιπῶν μεξλμνάτε; Κα πενοήσοιτε τὰ κρίνα πὼς 
αὐξάνει, οἰρκοποᾳ, οὐδὲ νήϑη᾽ λέγω : ὕμιν, οὐδὲ Σολομὼν ἐ οΨ 
παση. τὴ ἡ δξη αὐτῷ αἰθιεβαίλοτο, ως ἕν ζύτων. εἰ 3 τὸν όρτον 

᾿ὡΨ πὸ ἢ ἀγρῷ σήμερον ὅ οντὰ χα αὐξαον εἰς κλίζανον ν βαλλό- 

μϑρον ὁ 0 Θεὸς οὕτως  ἀμφιίννεσι, ποσί μάλλον ὑμας, ὀλι9-- 

πίςοι ; Καὶ ὑμεῖς μὴ  ζυτώτεῖ φάγε, 4 πίητε μη μετεω-- 
εἰξιϑε. ταῦτα γὰρ ) πεῦτα ἴὰ ἔθνη τῷ Τϑκοσικου ιζητεῖ. ὑμὴν υ 
εἶ ὃ πατὴ ρ οὐσδὰν ὅτι λρῆζαπ Ὅυτων. “πλίκυ ζυπεῖτε ἢ Υ̓ βασιλείαν 

Τὰ ἦς Θεοὶ ταῦτα: παύται ̓τερσβεϑήσοται ὑμῶν. Μη Φοβοῦ, 
,Ὧ μικρὸν ποίμνιον' ὅτι δὐδδκησεν ὁ 0 ποιτὴρ ὑμλι δδιιυᾶι ὑμῖν. 
βασιλείαν. Τωλήσατεΐα ὑπουῤχοντᾷ ὑμὴν, Η δὸτε ἐ ὑλοημοσύ- 

γίευ ἸΠονήσοτε ἑαυτοῖς δαλαίνπα μὴ παλαιοὺμ α »ϑυσσυρὸν 
«δα  σιχοιγῆον ἐ ὼ ζ;ς οὐρᾳίνοις,. ὅπου κλέτήης ΣΧ ἐίζε, οὐδὲ σῆς 
διακφϑείρει:ὅπου γῷ  ὄξην ὁ ϑησαιυρὸς ὑμῆμ, ἐκξι καὶ ἡ καρδία 

ὑμδθὲ ἐξοι". ̓σωσαν ὑμὴν αἱ, ὀσφύες «ἰϑαζωομόναι, καὶ (ᾧ »ἢ 

λύχνοι καὶ οἱ "δ ὑμεῖς ὅμοιοι λὐϑρώποις ,αρεϑσδέχομε- 

γοῖζ. τὐρκύεμον ἑαυτῶν, πότε δμα λύση ὀκ ἢ γάμων, ,βα ὅϑον-, Ὁ 
τὸς καὶ κρούσαντος, ὄϑεως ὀμοίξωσιν οὐυπύ. Μ αχάθκοι οἱ ἱ δου " 

πὶ 

ἘΠ Η ΜΕΝ, ἘΡΚΡ ῬΛΟΡ ἜΘΕΙ ΠΌΣΩΝ ἘΞ ΤΕΤΥ ἘΠ ΤΣ τον ΤΥ ἀπ ΠΤ τ πον ΞΡ ΡΉ, ὌΝ : 

7 ἀστς 
3 στεῖν γε ἪΥ δῆ- 

͵ 
ΤῸΝ ἀῶ ἡ 

͵ 

4 “γος. β 

ΡΣ τηλλῃ λέγϑ 

ἐρῶν, Ο ̓ ἐχοι 

ὦτα ἀχούφ,ἀ. 
͵ 
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ὰ ΝΣ Ν 
ου εις ἐᾷ 

ἌΣ ͵ 

Ὁ Ἐρωγμ  ἾΧΟΥ 

ς.3 

ϑωὼν  διαχονήσά αὐτοῖς: 

β'. 

[χ 

ον» 

γξα 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. : 121 
ἊΝ ἂν» ν ς . ς ἰὸν ᾽ ᾿ 

λοι ἐκείνο!, οιξ ἐλϑὼν ὁ κυρ» εὑρησᾷ λθηλθβοιαυτοι ̓ ἀμίω 

λέγω ὑμῖν, ὅτι «ἷξε ξωσεται, καὶ δϑακλινει αὐτοιῷ, Ὁ παρελ- 
ἐὰν ἐλθῃ ἐ ον Τῇ ἢ δευτέρα, Φυλακῆ, καὶ 

ον Τῇ τείτῃ Φυλοῖκαι ἥ θη, ὦ εὕ ἌΡ οὕτω “μακάριοι εἰσιν οι ἱ δου- 

λοι ἐκεῖνοι. Τοῦτο: 3 ἡιγω σετε, ὅτι εἰ ἰἤδει ὁ ὃ οἰκοδεασότης. ποίᾳ, 

ὥρᾳ Ο ὁ κλέπηης ἔ ἔρχεται, ἐλ0η} γησεν Ὁ δ, ᾧ ἐκ δὴ ἀφηκεήδορυ- 

γδεῦαι τὸν ἦκον αὐτο
ῦ. καὶ ὑμεῖς οι ἢ γίνεσ

θε ἕτοιμοι" δι ἡ ὥρᾳ. 
ἀξ νει τ κὸν 

ου ) δοκεῖτε, ὁ 0 ἡος ΤῈ Δωϑρώπου ἔρχεται. Εἶπε: 2 ) οἰυπτὸ ὁ Ὁ Πέζος, Ν 

Κύοκε, “σϑὸς μας πίω αὔραξολην ταυτί λέγής,» ἤ "ὸ τϑὸς 

πανταρ: ἱ Εἶπε δὲ ὁ Κύρμος, Τί ἰς ἄρά ἀἐὴν ὁ πιςὸς οἰκονόμος καὶ 

Φρόνιμος, ὃν καταςησά ὃ κύξλος οὐχὶ τῇ 7 ϑεραπείας αὐτῷ ΚΡ 

διδὸναι Σ καιρῷ Ὁ η σιγομμέτεμον;μακαί ἔμος ὁ δοῦλος ἐ ἐκεῖνος, 

ὃν ἐλϑῶν ὃ κώρμος ἀν, εὑρησᾷ ποιοατα, οὕτως. ὦληϑτως λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ει πᾶσι Ὁιςὺ ὑπαρχοισιν στ κατοι ἡ σή αὐτὸν. Ἐὰν 

3 εἰπῇ ὃ ) δοῦλος ἐ ἐκεῖνος ον τῇ ἢ καρδίᾳ, αὐτοί. »Χρονίζει ὁ ὃ κύρκὸς 

μου ἐρχεόϑαι, Ὁ ἡ ἀυρξηται Ν ΠΝ ζις παι ίδις κὶ εἰ τας ἐ παιδίσκας, 

ῥάδτειν τὲ Ὁ πίνειν χὴ μεϑυσκεῶς, Ἶξας ὃ κύφμος - ὅ δούλου ἐ ἐκείνε 

ων ἡμέρα" ἣ οὐ ̓  πεϑσδοκα, κ' οΨ Ὲ δε: ἡ οὐ γινώσκει Ὁ δέχοτο- 

μῆσᾳ αὐτὸν, ἊΝ Ω μέρος Ἐν μῳ ΤῊΝ ἀπί ςζων ϑήσα. Ἐκεῖνος δὲ 

ὁ δδυλος ὁ γγοιῷ "ὃ ϑελημα Ἰξκωρκου ἑαυτοί, ὦ μὴ ἐτοιμα- 

σαῖς μιη δ᾽ ποι ΤῊΣ τεὸς Ἂ ϑέλημα αὐτῷ »δαρήσεται πολλας ὁ 

᾿ μὴ γνοιᾷ, ποιήσοι ̓  ) ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. πον τὶ 

ἡ ᾧ ὁ ἐδοϑν πολὺ, πολὺ , ζυτονϑησεται που αὐτ5" κοῖς ῶ ὁ παρέϑεν- 
Τὸ πολὺ, «ἰδιουόπερον αἰτησοισιν αὐπὸν. Πὺρ ἦλϑον βαλεῖν 

εἰς τὰ ὰ ἜΣ ϑέλω εἰ , ἡδν ἀνηφϑ' βαάη)ισμωδὲ ΟΣ βα-8ῃ 

γῇ ϑίῶαι, χα! πῶς σἄυξομαι ἕως οὐ Ὁ τολῴεϑῃ ; “Δορκεῖτε ὅτι εἰς 

ρήνί» παρε βῥομίω δδιιυαι οὐ τῇ 74 : οὐχί ̓ λέγω ὑμῖν, δ λ ἤ 
διαμε δασμὸν. ἐξονται )Ὁ Στὸ ω γώυ πέντε ον ὅκω ἑνὶ ΘΔ ΜΕ: 

μεθρασμένοι, τρεῖς οὐχὶ δυσὶ, καὶ δυο Φ) 2] ποιοί. διαμεραθϑς 

σεται πατορ ἐφ᾽ ἡ, ἃ ζὸς οἰλὴ πατοί. "μήτηρ ΟἹ] ϑυγασελ, -" 

και ϑυγαῦτηρ οὐχὶ μοισαί᾽ πείσεθα ὁ θλι τίω νύμφίω αὐτῆς, 

ὁ γύμιφη ὦ Ζὶ τίω πενϑεροὶν αὐτῆς. ἔλεγε δὲ Ὄ ἡ Οις ὃ οχλοις, 
Ἢ: 

Οταν ἰδοτε τἰμὐ νεφέλίω ἀὐατέλλουσειν δ πὸ διρμῶν, ἢ 

ϑεὼς λέγετε, δου ἐρχέται" χαὶ γένεται οὕτω. καὶ ὅταν - 
τ ΜΉΤΕ 

ΜαΊθ.κογ. ἃ 

σοχ, ςΥ 

Ματϑ, Δ 

Ματθ. τ. Α 

μ».».8 
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ὧδ ἢν ομ Περὶ ΝῇΨὋ" Γλλιλαίων καὶ Ῥὼ ᾧ Σιλωάμ. μή Περὶ ὃ ἐχούσης πγϑῦ μα αἰοϑενείας. 

12 ἜΥΑΓΓ.. 

γόδον πνέοντα, λέγετε, ὁπ κοιύσων ἐςτα᾽ Σ γίνεται . αὐ πουκριτα), αεοὶ 

Δ πσοόσωπον τῆς γῆς καὶ ᾧ οὐροίνοῦ οἰ δδατε δοκιμάζειν. τὸν 5 ἜΡΟΝ 

καιρὸν Ουτον πῶς οὐ δοωμάζετε; [ὦ δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ εἴ3. τἰκάρδονα, 

Ομανϑι ς΄ κρίνετε Ὁ δίκαιον Ὡς γ)0 ὑπαγής μὴ Δλώτιδίκου (γυ ἐπὶ ὡ»-- ᾿ ἘΉΒ 

γόντα, ὧν τὴ ὁδὼ δὸς ἐρ Β΄ 8. ἀπηλλάχθαι οἰγὶ αὐδξ, μήποτε 

ἡ κατασύρη σέ ΠΠ69. 1 κριᾷ ὦ ὁκριτῆς σε ποραδδο τῷ χοθοίτοθα, ΄ 

Ὁ 9 χρϑο ΤΩρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν. λέχω (οι, : μὴ ὀξέλϑης 

(Γ ἐκεῖϑεν ως Κ Ὁ δ᾽ ἔσαν λεγῆον Σστοδῶς. Παρη- μζ γύνα. 

οὗ δὲ τινὸς ον εἰωπὸ τῷ καιρῷ ἀποαηέλλοντες ἄυπὸ φὐϑλ Ταλι- εν 

λαίων, ὧν “ὃ αἷμα Πιλαΐτος ἔμιξε μλ τ: ϑυσιῶν αὐδῇ. Καὶ δστο- 

κριϑεὶς ὁ ἴησοιξ εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι αἷ-- 

μδρτωλοὶ “δὰ παῦτας Του Γαλιλαίους ἐβμονη», ὁτι ιαῦτα 

πεπόνϑασιν: οὐχί, λέγω ὑμὶν, δλλ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, παύτες ε μιεταγοΐσπι. 

ὠσαύτως δστολειῶε. Η ἐκεῖνοι (Ὁ. δέκα "ἡ ὀκτῶ, ἐφ᾽ οι ἔπεσεν 

ὁ πύροος ὧν τῷ Σιλωαΐμ, τὸ ὠπέκτεινέν αὐτοιὶ, δοκεῖτε ὅτι ὅ-ὀ “πὴ 

“οὐὀφειλέται ἔμοντο χὰ παντας δι ϑοθόποις Οιΐ κα ικοιῦ-- 

Β ταζὼν ἱερουσαλήμ; οὐχὲ, χέγω ὑμῶν" δὶ ἐὰν μλλ᾽ μετανοὴ-.-ὀ ἠὠ ̓γμεπωιήπα Β ,νς ο, 

τε, πάντες ὁμοίως Σπολοιῶς. ἔλεγε ἢ ταὐτίω Ὁ αὐοαξολίων, εἴα πὴ Η,.».; 

Συχῶν εἰ χέφις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτῷ πεφυϊφυ μϑμίω, νὰ ἠλ- 

ϑε καρπὸν ζντων ὃν αὐτῇ, ἢ ἐχ εὑρίν. εἶπε ἢ πσοθς ἢ ἀμπε- 

λουρη9ν,ἴ δου σία ἔτη ἔρχομαι ἵηῷ καρῆον δ᾽ Τῇ συκῇ τοῦτ, 
ἘΣ 

ἢ ἐχ εὑρίσκω" ὠκκοψον ̓ αὐτίω: ἡἰναζτι ΟΥ̓ γί καταργεῖ; ΥΣ ΩΣ νὰ 

ὁ δὲ ἀποκριϑεὶς λέγά ἀυτῷ, Κύρχε, ἀφες αὐτῷ ἢ ζυτοδένς, μαμὰ 

ἕως ὃτῷ σκάψψω αἶα αὐν βάλω 'κοπρίαν κἂν μἂ ποιήσῃ "ΟΝΤΗΝ 

κωυρπὸν " εἰ ἢ μη γ, εἰς τὸ μϑνον ὠκκθ ής αὐτίω. Ην3 μῇ 

ΤΟ διδασκων ὃν μιᾳ ἢ σὰμαγωγῶωνον Ὅις σοὶ (ασι"κὴ ἰδοὺ σαϑὴ [" 

ὦ πνεῦμα ἔλϑυσα ἀάδϑενᾷας τὴ δέκα τὴ ὀκτω, Ὁ ζῷ συϊωτῆε- 

σοι, ὦ μλὴ δωωυα μδῥη ὀύακύψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν Ὁ αἰὐξ ὁ 

ἵησοιξ χυοϑσεφωνησε" εἶπεν αὐτὴ, Γιωύα, Σοτολέλυσοω Φ αἰθϑε 

νείας (ρυ.Κ αὶ ἐπέϑηκεν αὐτὴ ταὶ χεῖφοις ἢ πρραμλοῆμα Δωρ 

ϑώϑη, ἢ ἐδοξαζε Θεὸν. Αποκριϑής ἢ ὁ δρχισωάγωλος, ἀγῶ 

γακτῶν ὅτι τῷ σοι ( ἀἴτω ἐθεράπευσεν ὁ ἰησοίξ, ἤεγετῷ ὄχλῳ, 

ἐξ ἡμέραι ἰσὶν ὧν αἷς δ ἐργαξεῶχ'ἐν ταύταις ον ἐρχϑμδυοι 

ϑερουπεύεῶϑε ̓ καὶ μὴ τὴ ἑμέρᾳ ΤΣ σαξξάπου . ΑἈπεκρίϑη ουῦ 

᾿ β Ὁ Ψ' 

δ 

μοὶ 

᾿πλαλείαις ἡμὴ ἐδιδοιξ 

μκθ ἹΠερὶ δ᾽ οἱ δα ολῶν. Γ᾽ Περὶ δ ἐπϑοωτύσορμτος, εἰ ὀλίγοι οἱ σωϑόνϑροι. 
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ἀυπὸ ὁ Κύρμος, "ὴ εἶπεν, Ὗ ποκριτὰ 2 ἕχαςος ὑμ}. τῷ σα
ζᾷξά- 

2 Ϊ ᾿ ρα ε ΔΝ “ ΟΝ ΦῈΕ λ» 

τῶ ου λυῴ 4 βοιωὺ αὐτοῦ καὶ Ὧν ΟΥ̓Ον δοτὸ τῆς Φατνης, ΚΟ αγγα- Δ 

ΞΝ Ι -- λ ἐν ἷ» 

γαγὼ γ ποτζ 4: ταν τίου ὃ ϑυγατερφι Αβοφαμι οὖσαν, ἰὼ ἐσε-: 
ε Ὁ .2Ϊ ᾽ λ »ἵ »ἢ ἊΨ Μ ,οΞὩἊ᾽ 

σεν ὁ σωτανας ἰδοὺ δέκα (ὃ ὀκτὼ ἔτη. ἐκ ἐδ4 λυϑίωυαι στὸ τῷ. 
“ “ὝΝοε Ι “ Ε : 

δεσμϑἼφου Τῇ ἡμέρᾳ ἡ: σωξζαου; Καὶ τοῦτὰ λέγονζος ἀν 
Ι! Ι ᾿ » ΄ Ω ᾿ δ τος 9 » 

κατηλίιϑοντο παϑτὲς (0) ἀντικείμδροι εἰνστιὼ" κοι! πας ὁ ὄχλος ἔ- 

᾿χαηρεῖ οι πάσιζοις ἀγδόξοις Τῆς γινομδμοις ὑπ αὐπ λεγε 
νι ο “΄ὙἊ- » λ ε ΐ."Ν Ι « Ι 2 

δὲ, Τίνι ὁμοία ὅξίν ἡ βασιλεία Τὸ Θεοΐ, ὦ Ἴένι ὁμοιώσω αὐ-- 
Ι .: ,“ »,λ | ᾿ ! ἢ Δ λν, »ἱ 

τἰωνόμοίῳ 58) κόκκω σινώπεως ὃν λαίδων ἀνϑέθοπος ἐδαλέν 
νι Δ΄ ν οἱ ΚΟ], δ ΝΜ Ἵ νφὶ 
εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ ἤυξησς, ᾧ ἐγήνετο εἰς δὲν ὅρον μιέγοι »"ὸ ῷᾳ 

λᾳφ, - ΄ Ι » Ων "ἢ ων Ω, ο . 

πετεινὼ Ὁ οὐρανοῦ κατεσκίωυω σεν ον (εις κλάδθις ἀὐᾳ - Και 
ἂχ « Ι λ ἰ ΄“Ν μ ΕΣ ; 

παλιν εἶπε, Τ νι ὁμοιώσω τίιυ βασιλείαν τε Θεού, Ομοίᾳ δ Ε 
Ι ὲ ἰδ λν ]! 5 ᾽ Ι ᾿] Ι 

ἕψλη, ἰω λφί(οῦσοι γαυὴ οψέκρυψεν εἰς δλόδυρου σοῦτα ΤΌλα, 
7, Δ. Ἵς ὦ ον Ι Ι νι! 

ἑὼς οὐ ἐζυμωϑη ὅλον. Καὶ διεπορδιετο καὶ πόλεις φῇ κωμαᾶς 
πα. ! ᾿ Ι. δ᾿ 

διδδισκων., κοι πορεὶαν ποιούμβυΘ- ἐς ἵερουσο λήμι. Ε͵)πε 
! 2 Ι 5.» 7 ς Ι Ἷ ΕἸ ΟΝ ὯΝ τς Σ 

δέ τις ἀυπὸ, Κύρ,ε, εἰ ὀλίζι οἱ σωζομδροι; Ο 5 εἰπε χσθος αὐ-- 
"8 ; “αν νγ.}. δι Δ .! 

τοιξ, Αγωνίζεϑε εἰσελϑεῖν δια Φ ςενὴς πύλης "οἰε πολλοὶ, λέ- 
- .ς- ωὐ 3 ΄νΝ ᾽ 3 Ι »,,.) “᾽ν Σ 

γὼ ὑμῶν, ζυυτησοισιν αΙσε ἌΘΕΙν, ᾧ ἐκ ἱδωυσοισίν. αᾧ ὅ ν᾽ ἐγέρ-- 

95. ὁ οἰκοδεασότης, (οὶ Συτοκλείση τίου ϑύραν, κἡ ἀρξηδε ἐξζω 

ἑσωναι, καὶ κρούειν ἢ ϑύραν, λέφοντες, Κύρμε Κύρκε (οὐοιξεον 

ἰἐμινκαὶ Σποκριϑεὶς ἐρφύμαν, Οὐκ οἰδαι ὅκας πῦϑεν ἐσέ. Ὑότε 

ἀνρξεῶϑε λέγφν, Φασομὸν ̓ νωπιόν σοὺ καὶ ἐ 
! 

Ι 

τ λγ ΟῚ Ϊ Ἐς Ὁ ΧΟ δ 5 ““΄ἴἯἽἼΓ. 

ας. χαὶ ἐρὰ, Λέγω ὑμένλδκ οἰδα ύμας 
! δον .} ΠΝ ; ἷ 

᾽ ας} »,.»γ» 
᾿ τ ν Ι ἦγ 

πόϑεν ἐσέ δἁπύςητε ἀτὲ ἐμιοῦ πριντες Θ ἐργωττ τὴς αὐδεέκέας . ἐ-᾿ 

“» ς ε ". ν᾿ ε οἱ τ ἢ 

καῖ ἔςου ὁ κλαυθμὸς ᾧ ὁ βρυγμος τὴν οδοντων, τὰν ὀψηῶ
ε 

Αξρᾳαμ καὶ ἰσαάκ ᾧἰακως 5 Κρ’ παΐταρ ζιὶ χυδοφῆταρ. ᾿ 

ον τῇ βασιλείᾳ φ Θεοό ὑμας ὀκξαλλομδύοις ἔξω υἡ ἱζξς- 

τι τὰ ἀλεπαν ὧν καὶ δυσμῶν, ἃ ὑπὸ βοβῤῥῶ ἃ νόπωυ, ἀνα 
κλιϑήζνται ὃν τῇ βασιλείᾳ δ᾽ Θέο΄. “ὦ ἰδού εἰσιν ἔσχατοι οἱ ἔτ. 

ὦνται πσϑϑότοι, Κα εἰσι ἀσϑῴτοι δι ἔσονται ἔϑγατοι- Εν αὐτῇ, τῇ 

ἡ μέρα, “ὠδοσηλϑὺν. τινὲς Φαρισοα οι, λέλονπες ἀυτῷ,Ἐ ξελϑε,
ὸ ̓  

πορδύου ντέυϑεν., ὅηι Ἡρῴδης. ϑέλᾷσε Σχοκ είναι ̓
 Καὶ εἰπὲν 

! 
, ἬΝ » -“- . 

αὐοις, Πορϑύϑεντες ἐπωτε τῇ ὅδλὼ 
Ι »! ᾽ ΠΝ ΝΣ ἐς δὲ ! ΕΝ ΑἹ 

δεημόνια, Ὁ ἰασής οἰ χιτελῶ σήμερον ὦ αὐθλον, Ὁ τῇ τελτητε- 

γα, Πεκὶ ἫΜ εἰπόντων ᾧ τη ομὶ Ηρωϑθάν.. ! {π|ν Ἴ 

ομδυ,κχὴ ον τοῖς Ζ 

ὙΠ ΠῚ 

Ματῇ. ". Δ 

ἐδο. 01 

Ματθ..}.1 

Ματβθ.θ.Α 

μὰ .-.Α 

ματθ.ζ. ἃ 

Ματῦ.ζ. Δ 

“8.40 

᾿ ματθζ8. 

ὦ χε 

ἡ Ματθθ,ἃ 
ἢ χαὶ ΚΒ 

, μοι 



'Κεφικα Β.2Ζ 

'σὶ “Ευλογυμδμϑ 

᾿ἐχίμετο ὧν ἡῷ Ὁ ἡϑὲν αὐὲ εἰς δἰκὸν νος ' ' "Ξεέλθνῶν ἢ ' Φαδασαι Ἂν 

Ταρ. χε 

. Κεφιτ, 
ματβ .Χγ.Β 

τως. ἡ.} 

σπαρ.γ.8 

ἰ 

ΕΒ πιρύδογόρων, Ὑ Ῥεοὶ τὸ ἾΣ ,ἐγάπανθὶ ΤΠ 

Ι ̓ Ξ. ἜΝ ΕΥ ΑΤΥ. 

λοδμᾶ!: ̓αλἰωὺ δέν »» δήμεῤον κα Ἂ αἴειον ἢ Ἴη ἢ ἐχομϑυν τορῶς. 

ἄχ ὃ δἥ ὧν δέν), ἠλδοζη ἠχίεν Ἀπολίῃ ἔξω ἰἐρεσαλήμ. Ἵε- 

ρεσέλλὴμυ ἐεῤουσμιλὴὰ ἡ ἀποιζδνεῦδ, ΩΣ σὐθοξλτας, ἢ λιϑο- 

- (ολϑῦδει δι; ἀδέναλμῆν δι ἀὐδϑὲ: ἀϑῇ σειλες ἠϑελησοι :- 
᾿ γιμαξα) Ὁ ἥεχνα (δ, ὃ ΟΥ̓ φϑηὸν ὁ ὄν! ν ἑάυὴς γϑόσ!ὰν ὑτῦ τα 

᾿ Ὶ "βέρυγας, ἃ ἐδ ἠϑελησευζεἶδὸν "ἀφιρ ὑμὴν ὸ δΐκος ΝΣ ἔρημος. 

ἀμίω ὃ λέγω ὑμῖν, δὴ ὁ μὴ με ἰδυτεῖ ἕως, δὲ ἥξη ὅτε ἄπιτε, 
ὸξ ὃ ἐραθμηνορ εν ὀνόμαπι Κυράν. 

σείξ τῳ φαρῆνι ἜΡΤΝ χὰ αὐτοὶ ἡ ὃ αόβατηρε ἐμδροὶς αὐτὸν Καὶ 

ἰδοὺ λὐϑοθδήιος ὡς ὦ ὑδρὼπικὸς ἐμασόϑῶει αὐὐῆς. κὴ ὃ ποκρι- 

ϑεὶςι 0 ὁ ἴησοῖξ ἐἶπε “ὥεθς Οις ἐωον Το Φαρασείοις, λέγων, Εἰ 

ἔξει" "τ Ὁ σεξξ ςάτω ϑεροιπεῦει»; Οἱ δὲ ἡ ἡσύχασεν. Ὁ Θλιλαξό ε: 

εϑρος ἰα ἰαὐθθν το αὐτὸν Ὅς ἀπέλυσε. Καὶ ̓ἀποκριϑεὶρ᾽ σϑϑς αὐτοι, ̓  

ἐπε, Τήδφυμδμ ὃ ὄνος᾿ ἡ  βοιῇ εἰς Φρέαρ ὀμυπεσεῖται,κ, ὅκ δ-- 

᾿ ϑέὼς δῤασθεεσά αὐὴ'ὸν τὴ ἡμέῥᾳ ἃ σαξξατου; Καὶ: “κ ἰσψοδ᾽ 

διὐτοιποχριϑέευαι σξυῤπὶ κε «σεϑς τουτί. ἔλοε: Ἴ , πεϑοζοις γυξ- 

κλλμένοῖρ εφϑραξολίω, ἐπέγων πῶς τας ππεῳτικλισίας ἐξεχ 

Ἀ,ον7ο, λέγῶν χυϑὸς αὐτοις, ταν κληϑῆς ἀπὸ ̓ενος εἰ εἰς γάμοις, 

᾿μὴήκατακλιδῆς εἰ εἰς «σεφτδαλιδιδν, μήποτε οννμμόηρὸς ( (ου ἡ ἥ 

κεκλημδρός. τυ ̓αδή ᾧ ἐλϑων ὃ σὲ κὶ δ γὸν. καλέσαι, ἐρει͵ Ἴ 

Δὸς Ούτω πονκ "ἢ Ὅτε ἀνρξῃ! με. αἰλαύνης δέοχατον τόπον καὶ-- 

τεχν. λνς ὁτοῦ ἀληδῆξ, πορόυϑεὶς ἀνασεθεν εἰς 5 ἔογατον σῦπον, 

δα! ̓ 

ρου 
ῤ 

νά ὅταν ἔλιϑη: ὃ χεκληκῶς σῈ» ἐϊπηίοι, Φίλε ἡ ΠΘΞ σε θη} Δ ῶ Ἡ 

᾿ Γ ἢ πὰ ἔραν. Οἱ: δδϊδα ἐνωπιον ἥ ζνανακωιϑῥων (οἱ ὅτι πᾷς 

γέάνν ζυλεινεὐθήσῷ,, Αὐγὸ τινῶν ὁ ἐαὩν »ὑψωϑησξ.. 

ἬΝ δὲς ἊΣ Υῷ γυενλ ότι αὐλῥόταν ποϊῆς ἃ ρίσον ἡ δέρηνον "μὴ 

φωνᾳ ὦν: ὅν. φιοὶ ὦ, μηδέ οι ἐς ἀλχφῦι θυ, μηδὲ οιᾳ συτίο-. 

νᾷς (υ μὖμὲ γεβογὰς Ὁ τθε πρημοι αὐτοί, σ
ὰ : ἀρπκαλέ- 

ἬσκοιΣ Ὑ' ὦ τ 

᾿.- 
ΕΣ) Ν ἐν 

5 γιλαιςδὰ : 

" ,; 

δ νος | ϑεντος ἀμ ὃ 

ΞῊΣ 

νὴ ΓΙεοὶ ῇῬΗ' καλουμϑρων εἰς Ὁ δεῖπνον. νὲ Παρᾳξολὴ «θὲ οἰκοδὸ μῆς πύργυ. χοῦ ιοἢ" 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂Κ. "Ξ “« 

ἀσοχ 0.8 

᾿Ὦ ἐκάλεσε πολλοιξ" "ἡ ἀπέξφλε ῷ δουλων αὐτὰ τὴ ὦρᾳ τοῦς δε. 

πρῷ εἰπεῖν Τοῖς κακλημδυ οις, ρχέῶε, ὅτι ἡ δη ἕτοιμα ὁ ΧΙ παύτα. 

Και "ἤρξαντο τὸ μιὰς αὐραιτείααι παΐτες. Ὁ πσεόοτος εἰπεν' 

αἀἰπεὶ ΚΑγοῖνη ἢ) δφισα μοὶ ἔχω ὀἀύαίκον ὀξελϑεῖν ΚαΙ ̓ ἰδῶν αὐ-- 

τὸν, ἐξ Θφρτῶσε, ἔχε ἢ πευρητηρδμον. Καὶ ἐχξος εἶπε ΖΑ)» 

ἠσοροίσοι ΠΈνΤΕ » ποράψομαι. δοχεμασοιι αὐτὰ, ἐρφτὼ 
με τὔϑυνιμδύον. Κα) ἢ εἶπε. Γιυράνκα ἢ ἐγημαρὴ διὰ το 

οὐ ,διυαμαι ἐλϑεῖν. Καὶ ὥραν ὀμδυθ’ ὁ ὃ δοῦλος ἐκεῖνος ἀ- 

πήτζειλε τῷ τῷ κυρίῳ αὑτοῦ ταῦτα. τῦτε ὀργισθεὶς ὁ 0 οἰκοδεακσό- 

τῆς εἶπο τῷ Ὁ δούλῳ αὐτοῦ, ἔξελϑε ὧχε ως εἰς Ἰαΐ πλατείας Ε 

Οῥ ῥύμας τὴς πόλέως, ἐἷ ἰὼ γβωχοι ὩΣ ἀναπήροις κα χωλοις 

Χο τυφλοι εἰσοίγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὃ ὁ δδυλος, Κύραε, γέσν- 

ογὲν ὡς ἐπέταξας. "ἡ ἔπι τύπος δ. Καὶ εἶπεν ̓ κύριος χορός: ἢ: 

δουλον Εἰ ξῦϑε εἰς τοι ὁδουρ χὰ Φεαγμοιξ, Ω ἀναΐκασον εἰσελ-- 
Ἵ τ υϑ εν, να; “γεμιϑη ὁ σἰκὸς μῶν "λέγω γ)ὺ ὑμιν ὅτι οὐδεὶς Τὴ ὁ αἵν-- ᾿ 

: ᾿ ρέρῥθη .: δρῶν ὁ ἐκείνων δὰ κεκλημόμων γεύσεται ἡ ᾧ' δείπνου. Σάυε- δ. 

πο μοι ποράϑοντο δὲ ἀντ ὁ χλοι πολλοί" καὶ «ρα φεὶς εἶπε 'πϑϑϑς αἰ.- 
τοιὶ. Ἕϊπς ἐρχέται πϑός ἐτευ καὶ ου ἸἈυδη τῷ ηαήεραι ἑαωποΐύ 

ἡ δ πω μητέρι χαὶ ᾿τίῳω γώυαμκο, ὦ ᾧ τέκνα οὖς ἀδελφοις Ζ 

(αι ταὶ ἀδελφας, εἶο δὲ και πίω αὐτῷ ψυχίω, οὐ διωύαται 

μου μαϑητὸς Ἢ εἶ Καὶ ὁοῖες καὶ φ βαςα ̓ξᾷ τὸ Τὸν σακυρὸν αὐτῷ, "Ὁ ἐρ- 

"ὃ χέτα ὀπισιο μου, οὖ ) δειυαταὶ μου ω) μαϑητις. τΤήξγωρ Φξ. 

ἢ ὑμῦμ, ϑέλων. πύροϑν οἰκοδομ σοι ; ὀχ! χυδϑοτον καϑίσας ψη- 

φίζει ὩΣ δαπουίευ, εἰ ἐχέ ῷ ποδὸς ἀποιρτπισμον, ἵνα, μῦποτε 

ἼΟΨ; ἡ μη ἰοάδοντος ς ὠκδελέσοα, παντες οἱ οἱ ϑεω- 

Ὁ «Ὁ : ροιίυτες ἀυρξωνται ἐμπαίδῳ αἀυπιῤ,λεγοῦες, Οἵ ἔξ ὁ λύϑορ-. 

ἫΝ τ ςς πος ἠρζατο οἰκοδὸμνεῖν, Ὁ ἐκ ἌΥΤΕ ὀκθελέσοι. ΗἽ,ςς βασιλεὶ 

᾿ πορόυο μδυ(’ συμξαλειν ὁ ἑτέρῳ βασιλᾷ εἰς πυλεμὲν, οὐχὶ “- Η 

ϑίσως ὥσϑῦτον βουλάγεται Εἰ ! δεωυατὸς ἄδην ἐν δέκα. λιασίν 

ὅν αἰπαιντη ὅτε τῷ Ὁ μζλείκοσι γελιάδων ἐῤαομδύῳ ἐ ἐπὶ αὐτὸν! ἢ μή: 

ς, Εἴς εΐε. τῷ ἐῥωὸ ὄντος, πρεσίβείαν δυτοςείλας ἐρωϊα ἴα. «ϑὸς 

πᾶ ρ ΗΔ Οὕτως οιὦ παξ : ὡς ὑμὴμ, ὃ ὃς ἐκ ὐτοζρμὀτεται πᾶσι τοῖς 

ἘΣ ἑαυτοδὲ ὑπὸ ΩΣ ου ἸΔΈΕΙΝ ὑμοὺ «! (ἢ μαϑητής. Καλὸν ὼ 
. δ ' 

οῶν 

Ματυθ.ι.ἃ 

Κεφ. Ὸ , 

ματθι).Δ' 

κι ς. Δ" 

μ».».ἃ 

Ματθ...Β 

αὖθ Ὴ 2 δέν. φψ. 

γῆ Θεού. Ο: δ εἶπεν εὐπᾷ, Ανϑεωπος τις ἐποίησε δῶπνον μέγα,και Δ μανθκξα.. 



ἘΠ᾿ οχυνορ νι κνν δια στα ΤΙΣ Ἰτρετες τρετον ΤῪ ἈΡ τ βυξερτουο {πῶ πὶ ΤΕΣ ΕΘΣΕ ΘΕ ΟΚΕΗΣ ἀπε (αν ΕΥ ΜΕΝ δ  ατν τ αι ΑΗ ΣΝ ΣΕ ΕΝ οακρατενκσε ΝΣ οδονωμα: 

ΕΓ κλοοΝΝς ἣ 5 δ ΕΘ εν Ὃ ἫΝ ρα δὲν ΘΝ Ο ΜΕῈ ἘΚ ΚΟ κ Ἐπ ἘΡ ἜΣ ᾿ ΣΝ Ἅ ε 

: ἐλ τ ὙΚῈ Ἂν ὌΝ τ ᾿ ΠΑ ᾿ ᾿ 
δον 

δ ΧΝΝ τ ες 
εἰ 

ᾶὖ᾿ 

ΔΩ Ἂ ἾΣ Ἡνάξιἢ «δὶ δ Ρ πσφοθάτων. νζ Πεεὶ τῷ ὐποδημύσλρτος
 εἰς χώραν μακρα. | »" Πεεὶ τῷ οἰκενόμου ̓  ἀδικίας: - τὸ ἐξ 

᾿ ᾿) 126 " τ 5 ἡνλνον, ΓΠΚΑΤΑ ΛΟΥΎΚ. " 127 

ἅλας ἐὰν δὲ Ὁ ἅλας μωρᾳνθη, ἐν τ! δρπυθήσεται: οὔτε εἰς Ι..... Χο ἀκέϊς εἰμὶ ἀξίος κληϑέωσαι ἧος (ρου "ποίησον με ὡς ἕνα ἕξ 

γέ ὅτε εἰς κοσγρίαν εὔϑετον ὄξιν ἔξω βάλλοισιν αὐτὸ .Ο ἔγων ἝΝ “ ᾿μιῶϊων (υ, Καὶ ὀύαςας ἤλϑε χοὸς ὯΝ πατέρφι ἑαυτού. ἔτι δὲ Ε 

ἢ ὦτα ἀκούειν, ἀκουίτω. . Ἡσαν δὲ ἐξλίξοντερ ἰυτὴ παύτερ "Ξ ΞΕ ᾿ ἀιάτ᾿ μακρὰν ἀπέλοντος, εἶδεν αὐὸν ὁ πατὴρ αὐτῷ, καὶ ἐπσλα ἢ "-" 

οἱ τελῶναι Καὶ οἱ ἁμδρτωλθι ἀκούειν αὐτῷ. ὦ διεϑηυζον ΞΕ γί ϑη"ὁ δραμὼν ἐπέπεσεν ὦσι δ τράχηλον αὐτῷ, ἢ κατεφί Ι΄. 

Φαδασα σι" οἱ γρωμματεῖς, λέφοντες ἦτ ἔδιτ ἁμδρτωλοις 
ἮΝ ς τς λῆσεν αὐτὸν. Εἶπε 5 ἀυπὼ ὁ ἡος, Πάπρ, ἥμδρτον εἰς δ ἐρανὸν. 

Ι -. 

κτς χυδοσδέχεται, "ὴ συ εφϑίοι αὐτοῖς. Εἶπε 3 “σοὺς αὐτοις ἔ πα. 6. Ε- τ κα ἐνώπιόν (οὐ, ὦ ὑκέπ εἰμὶ ἀξιος κληϑέωσαι ἡός (υ. Εἶπε δὲ 

Ματθ.».Β ᾿ φαζολίω ταὐτίωυ, λέγων, τίς ἀνϑρϑργτὸς ἐξ ὁμὴμ ἔχων ἐκα-- “φ' ᾿άχος. β» ὃ πατὴρ χοϑὸς (ὗν δούλοις ΠΝ ᾿ ᾿ Εξενέίιατε ν ςολίε “ἰὼ 

“ ν παεόξατα, νὰ ἡπολέσαις ἐν οἷ αὐτῶν, ἐὶ καταλειπέ! ἴα ὡν-- ΟἿἉἍ "- ο χορθτίω, ἢ ἀνδψσωτε αὐτὸν, κὴ δὸτε δακτύλιον ἃς Ὑ χεῖσοι αὐ 

᾿ β γενηκονταέννέα ἐν τῇ ἐρήμω, (ᾧ πορόϑεται οὐχὶ ὁ ὕσολω λὸς, ἐ- ᾿ὰ - Φ ᾧ χγυποδήματα εἰς (ἦν πόδας" ὦ ἐνέίμαντες “ὃν μόόγον ὸν 

ὡρ εὔρη αὐπέαὶ εὑροῖν οἰλετίϑησιν οἰλὶ εἶν ὠγλοιςἑαυβ᾽ χα. 6  ἀὀ ἀ στωυτὸν θύσετε, ᾧ Φασόντες δ φρανϑώμδυ" ὁπ ἐρδξ ὁ ἡός μου Ζ Ἂ 
Β ρῷν, πὰ ἐλϑῶν εἰς ῷ οἵκον, συϊκαλεὶ (ὅσ. φίλοις ὡῷζυγ. γέκρὸς [ὥ, ἡ ἀνέδησε"ᾧ Σπολωλὼς [εὐ νὰ εὐρέϑη. Καὶ ἤρξαντο ᾿ 

νας; λέγων αὐτοῖς, ΣυΓχαίρητέ μ6οι, ὅπ εὑρῷ) ὃ πρόρατὸν ς ἀὐφραϊνεῶς. Ην 9 ὁ ἡὸς αὐ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρᾳί "ἡ ὡς ἐρ- πὰ 

μου Σπολωλός. Λέγω ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔςο ον ῳ οὐρφι- ἮΝ 49 ὑϑρος ἤτήισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκοσε συμφωνίας (ἢ χορων"κ χσθοσ-- β 

᾿ς γῳ οὶ ὡνὶ ἁμδρτωλῷ μετανοοιίτί, ἢ οὐχὶ ἐννφηκονταοννέα ""“ ΝΣ και λέσοίμϑμος ἕνα, πα! δῶν ὐδ᾽, ἐπωυϑανετο Ἂ οἴη ταῦτα. 

δεκονίοις οδΐπινες οὐ χρείαν ἔλοισι μετανοίας. Η “ἰς γαλῇ δρα-- 
᾿ς  ΠΌὌΌὉὌὉ, ὁ 3 ὥγπεν ἀνπὸ, ὧπ ̓  ἀδελφὸς ΜΕΝ, ἥκει" "ὴ ΡΕΕΗ πατήρ (υὰ».. 

1} ἼΡ ., Ἂ; ἀν} πολλά ΤῊ ἐπ ΕΗ ᾿ τς ΝΣ χμϑϑον Σ σιτευτὸν. ὅτι ὑγεώνοντα αὐτὸν ἀπέλοιζεν. Ωργίωϑη δὲ͵ 

λύχνον, (ὃ δουρον τω οἰκίαν, Κα ὅντε ὅ)7ι μὴ ὡς, ἕως ὅτου εὕ-- ἐπι καὶ κ ἠϑελὲν εἰσελδενν . ὁ οὖ πατὴ ρ ἀν ὀἰξελϑων “"σεκαίλᾳ Η ἿΞ 

βρη" ἐὑρουσοι συπιαλέιται ταὶ φίλας τὸ τας γείτονας: λέλου- ᾿ π΄ αὐτὸν. ὁ δὲ Σστοκριϑεὶς ἐπε τῷ παέβα ̓ ΓΝ  υδ πὰ ἐὐηήδοζεε τς ᾿ 

Γ΄ τα δυληαὐπέ μοι͵ ὅτι εὗρον πίων δραχιμέω ἰυὶ ἐπεύλεσα. οὔ. 6}  ὀ ὀ ὀὠ λέω ἃ οὐδέποτε ἐντολίμὐ ου ὠδῆλϑον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε, 66 ΄ 
᾿χῷ, λέγω ὑμῖν, χαρά γίνεται ονωπίον ἢ' ἀπέχων Φ Θεοῦ ἐσι ὁ τἰώκ. . ἔδωκας ἔραφον ἵνα μῖ᾽ Τὴ φίλων μου ὐφρανϑῶ "ὅτε Ὁ ὁ ὑὸς β 

κὲ ἐν! ἀμοτωλῳ μετανοοιτι. Εἶπε δὲ, Αἰνϑρορσπός ες εἴγε δύο κξ ᾿ . (υ ζαιν,ὁ χαζα φαγων σου ( βίον μῦλπορνων, ἤλϑεν, ἔϑυσας β 

᾿ ὶ ἡοιζ' καὶ εἶπεν ὃ νεώτερος αὐτῶν τῷ παπθά, Πάτερ, δὲς μοι Ὁ. εὶ ἀυπὶὺ τὸν ἰλϑϑγον δ. σιτευτον. Ὁ δ εὐπεν μἐμπτὼ, Τέκνον, συ παντοτε 

ὥχιξάλλον μέρος τῆς ἐσίας. Καὶ διῶιλεν αὐτοῖς (Ὁ βίον. καὶ ἢ με ἐμοΓ ἃ, ᾧ παύταΐῳ: ἐμαὶ σα ὅξιν" ἀἰφρανϑεῶαι δὲ καὶ 

μεῖ οὐ πολλάς ἡμιέρας σώυαγαγῶν ἅπαντα ὁνεωρίΘ- ὑὸς, 
Ἃ τὸς χαρίωαι ἐδ 4, ὅτι ὁ ἀδελφὸς (υ ἕδεά νεκρὸς ἰὼ, ὦ δι έξησε" καὶ 

μα αρμαν δ τα αναν ἡ ἐμβ λεσεήμησε τω δανὉὉςς ἢςς αὶ ὑμολωλωρλκὰ ἀρίϑν. ὁ τ ἐλοεῦὶὶ σεὺε δώ μαϑε. κε Ε 
Δ αὑτοῦ, ζων ἀσώτως. Δαπανήσανζος δὲ ἀν ποῦτα, ἐυές λι- 

᾿ τας αὐ δα’, Α͂ γθρϑοπὸς ἴες [ὐ πλούσιος͵ ὃς εὐγὸν οἰκὀνθμλον, χα ΤΣ ᾿ ὉΠ ΠῚ δὲ 

πο τ  μθοἰομρὸς αὶ τίω) χώῤαν ἐκείίω, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑςερει-- Ἄ. ᾿ διεξλήϑη ἀυπῷ ὡς διασκορλϊ ζωνζᾳ ὑποῤχοντα αὐδ. Καί Φω, ἊΝ 

ἘΝ ὥῶα «ἃ πορδυϑεὶς ἐκολλή.ϑη ἐνὶ τὴ πολιτῶν τῆς χώρας ἐκαίνης: ἐν νήσας αὐτὸν, εἶπέν ὠυπὸ, Τ  ζυτο ἀκούω φῳϑα (οὐ : Σόδδο Φ " 

ἕν ὁ ἃ ἔπεμυψψεν αὐτὸν εἰς Οιὶ ἀγοοιὶ αὐτῷ [βόσκειν χοίβοις. κα 
- Ὁ ὃἷΞἕΘςἷἢ λόσον τὴς οἰκονομίας (ου" οὐ 7 δοδδν!ση ἊἘΑΘΑΕΕ ἘΕΥ 

ΝΣ ᾿ πεϑύμει γεμίσει! πίω κοιλίαν αὐτοῦ απὸ “ἷμ κερουίων ὧν ἡ- ᾿ὰ ἐν ἑαδ] ᾧ ὃ οἰκονόμος, Τί, ποιήσω, ὅτιὁ κυραὸς μὸυ αἰφαρέιται Ἐπ - τ 

τνος βμν(ὐ χῶρον ἃ οὐδὸς ἐδίδου ἀπῇ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλϑων, ὦ. ΄  ἐ ἐ Ἂ ἠ πίε οἰωνομῖαν ἀπ ἐμοῦ, σκάτῆενοι ἰχώω ἐπαρεῶν αἰχαίο.. 660. 

τ΄ Ἀπώχ το τὴζμοτοαθον γσουδη, 0 μμειγωνπῆτῳ Καϊτο τονε μα Δ 
ο΄ λιμὼ δοτολλυμάμθμεῖςαρ φπορϑύσομιο χυθῦς Ὁ πατερομιου,. ““" -" ξωνται με εἰςζου, οἰ αὐτῶν . Καὶ φσηα, λεσοέμδμθ ἕνα " β 

κα να μὴ ᾧῷ οὐρανὸν, ᾧ ἐνωπιόνσου, [ ᾿ἵκαςονἦμ χείωφι ἐτῶν: κυδίου ἑαυ, ἔλεγε Τῷ δότω ἂ 

ῷ ' ςς ᾧς κα “ “- Ἐπ τἢ Ἕν ῊΣ Ε. ι ; ᾿ ᾿ 

᾿ 



ΕΓ Ὁ ΜΝ 

ν8 Περὶ Ὁ πλοισίν καὶ τῷ Λαζέρου. 

8 ΕΥ̓ΑΤΓ. 

Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; ὁ δὲ εἶπε
ν, ἕκατο 'βάπις 

ἐλάζου. Και εἰτέν ἀπ “Δέξαι (υ "Ἃ Ἂ γράμμα, Ὄ
 ἡ καϑισας ἀ- 

λέως γθάψψον 7 πεντήκοντα . Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπες Σὺ δὲ πόσον 

' ὀφελφρΟ; 3 εἶπεν Ἑκατὸν κόροις σίτου. Καὶ λέ
γ ἀυπὸ Δέξαι 

(υ ὁ γφάμμα, Ὁ ὸ γράψον ὀΐς δδηκοντα. Καὶ ὑπήνεσ
εν ὁ ὁκύρκος 

ᾧ. οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι Φρονίμως, ἐποίρσεν'
 "ὅτι οἱ υοἱ ̓  

αἰῶνος Ούτυ φρονιμώτεροι ὑπέρ ΩΣ ὑοις Ὧν φωτὸς 
εἰς Ὁ 

ἐᾶν τίαν ἑαυτῶν εἰσὶ. Κάγω ὑμῖν λέγω, “Ποιήσοωτε ἑαυτοῖς ̓  

φύσις ὧν ὅ: βαμάνα . Φ ἀδικίας, ἵνα ὅτα
ν ὀκλίπητε, ϑέξων- 

σαι ὑμιας εἰς τας αἰωνίοις σκίιυάς «Ὁ πιςὸς ον ἐλουχέτω
μτσι ὡ 

᾿ πολλῷ πικέε δε: Ὁ ὁς ἐλουχίσω ἀδίκως, ὦ
 ον πολὰς ἀσικός 

ὄξην εἰ οαῦ ὡ τῷ ἀδίκω. μαμῶνα, πιςοὶ ὑκ ὀδὸ ἐϑε,"Ὲ ἀληϑ
ινὸν 

ΠΣ ὑμῶν πιφεύσφρ εἰ ὧν τῷ Ὁ λλοτθίῳ πιςοὶ ὑκ ἐδὼ εϑε, δ
 ὑμέ 

τερον γίς ὑμὴν δῶσ; ̓ Οὐδεὶς οἰκέτης δυω ἢ) δυσὶ κυθίοις δὸυ- 

λεύειν" ἢ "γὼ Φ ἕ μδὰ μισήσᾳ, ὡς; ὑδι. ἕτερον ἀγαπήσῳ ἢ ἑνὸς δ ϑέ- 

τς ξεται, , ὦ ὃ τοῦ ὁ ὑπέρου καπαϊζφρονησᾷ.. οὐ δευύαόϑε ϑεῷ δουλόψειν 

 Ἀ κα ὁ μαμωνᾷ. Ηἴκουον 3 ταῦτα παύτα ὃ δὶ Φαφασαιο
ι Φιλαρ- 

γυροι! ὑπαβλόντες, Ὄ  ὀξεμυυκτί εαζον αὐτὸν. Καὶ εἶπε
ν αὐγοῖς, 

Υ̓ μεῖς ἐξέ “δικρηοιιυτες ἑαωτοις ὀψωπιόν᾽ 0] ἀὐϑοοόπων, 

δ ὁ δὲ Θέδς γνώσκει ταῦ καρδίας ὑμῶν ὅτι "ὁ ω ὀῤϑρώποις ὑ- 

Ματβ.- 

Ματθ.ια. Ὁ αἰεχὸν, θῳ λυγμα ἐψώπιον ΤΩ Θεοῦ ἄξιν.. Ο νόμος ἡ οἱ χσθ9-- 

Ε΄. διηίως Ἰωάννου" Στὸ τότε ἡ ἱ βασιλεία Ν ἣ Θεοῦ ϑ)αήελίζε. 

Μαάτθ ται ἡ π πας εἰς αὐτίευ ἡ βιάξιται: ξυχοππύτερον δὲ ὅξι ᾧῷ οὐρφι- 

λίατθ.εν γὸν Ὁ. ὸ δ γίω πάρελϑεῖν, ἢ Κι νόμου μίαν κεραίαν πέσε!ν. Ἴας 

κο ὁναλυῶν τίω γαυαιχὰ αὐτοῦ, γαμῶν ὑτέραν,μιοραύεν αὶ 

Ε πα ὸ Σπολελυμλμίω τὸ δι δρὸς γαμῶν, μοιχεύει. ᾿ν 

ϑέν πος: κ᾿ δέ τις ως πλούσιος, ᾧ ἐγεδιδύσκετο πορφύραν καὶ 

βύδτον, φὐφραινόμδμος καϑ ἱἑμέφοιν λαμησεόος" πῆς δὲ
 δέ. 

' ἡλκωμδσθ,» ἡ θλιϑυμῶν τοιόϑίευ αι πὸ τ ψέχίων “" πι-- 

: ἥπόντων Σὺ ὦ απέξης ' ἄλο πε’ λα κ, οἱ κύνες ἐρῃϑ μδροι 

ἀπέλειγὸν (ες ἕν αὐ.  βσήνετο: ̓  ) ἀποϑανεῖν τὸν ἤΐω ὃν 

͵ ,ς ἥπνέ αἱ ̓αὐδ' ποὺ δ ἥ αἰπόλων εἰ εἰς ὃν κόλπον ΞΑ 

τ 

ος ΜῊ ὀνόματι Λάξζωρορ, ὃς ἐξέξληπο χοὸς ἢ πυλῶνα 
ἀμ " 

ἀπέθανεὶ κοὶ ὁ πλούοιοι, κ᾽ ἐπίφν (ὧςν τῶ ᾳ ἐδηέπωῤ Οιὰ 

τ 

ρα 

1 κα 7δίς.βιη 

- δ 

ἢ δὺὺ λῆω υ- 

εἴν. β 

Ε 

“Ἄ 

ἃς. 

ἥ ο 

1 δλιος μυλι- 
1 

τς, βι.ς 

6] 

--ν .«. κἂν 
Εἶπε δὲ κα! ἐπ 

τέρᾳν αὐϑαζον 
χίω. β Ξ : . 

“ΑΑ͂ Γ᾿ 

ἰδόντι. σ᾽ 

διαπτερφοσιν. Εὖπε ἢ, ἐδῳτῶ οι(ὐ σε πείτερ οἷνα πέμ 
εἰς τὸν οἶκον “Ψ ὑ παζος μόυ: ἔχω γὸ πέντε ἀδελφοις, ὃ ὑπῶϊ δια: 

- ρῴν 

ὀφϑαλμοις αὐτῷ οὑπουβγῶων ο-»  βαδανοις, ὁ θδρι ΧΩ Αβρααμ 

7 
7 

ἸΚΑΤΑ͂. ΛΟ ΥΚ. 
: 

129 

πὸ μακρόϑεν, "Ὁ ἡ Λάξαρον ον Ὁ: κολῆδις αὐδῶ, ἀυτὸς φῶ 

νήσας εἶπες Γ"άπερ Αδραάμ ἐλέησόν μὲ, (ΘΙ [πέμψον Λαᾷα- 
"ρον ,ἧνα βάνη Ῥ ἄκρον ἧ' δαχτύλου αὐτοῦ ὕ ὕδατος, Κ, κατα 
ξῃ τί [λώσσαν μου " ὅτι ὀδαυώμαι ἐ ὃν τῇ φλογὶ ταύτη. Εἶπε ; 
ἣ ̓Αὐρᾳαμ, Τέινον, μνήεϑητι ὅτι ἀπέλαξες σϊᾷᾳ ἀγαϑα (ου 
ον τῇ ἢ ζωῇ (υ, καὶ Λαζαρος. ὁμοίως ἃ κακοίνγων Ὁ Ὁ α- 
καλεῖται, σὺ ἢ  ὀδειυᾶσει!. ᾧ 1: πᾶσι ζύτις, μεταξὺ ἡ ἢ 
ὑμὴν λασμὰ μέγα ἐφῆδακται, ὅπτος οἱ ϑελόντες διαξ δυαϊ τ 
τεῦϑεν χσοὸς ὑμας μὴ δεωΐωνται, μηδὲ οἱ οἱ ἐκείϑεν «δὸς ἡμας Η, 

ψι- αὐτὸν. Ἂ 

μδρτύρηται αὐὐτος, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἐλϑωσιν εἰς (Ὁ) ,ὅπον Ὁ 
ον Φ βασανου. ΛΟΆ οἰμπτὸ Αὐέᾳαμ, ἔχοισι Μωσέὰ "Ὁ δ Οις 
τοεϑφήταρ' ἀκουσούπωσειν αὐτῶν. Ο δὲ εἴπέν, Οὐ πάδρ ἊΣ: 
βόϑαμ ΔΡᾺ ἐ ἐὰν εις δυτὸ γαιρῶν πορέυθὴ χοδὸς αὐτὸις, μἐῤῆα- ᾿ 
γοησοισίν. Εἶπε: ̓   υγ, Εἰ Μωσέως χαθοφητῶν τὰ ἀκούς- 
σίν, ἐδὲ ῥανίες ΘᾺ νεκρῶν ἀύαρ, πειοϑήσονται. ΕἾ ὃ ! 
“σϑϑς οὖν μαϑηταξ, Ανένδεκτὸν ὄξει μη ἐλϑεῖν ζ ὀκᾶνδα- 
λοι, θα) ὃ δὲ οὗ ἔρχεται, λυσίτελέι οἰυπτὺ εἰ μύλος ὀνικὸς ̓ φξί- 
κώται αϑξὰ ὃ ΣΝ ὌΠ κ ως εἰς Υ ϑαλαοσαν, ἢ ἦννα 

ἀφίσις ̓ς Καὶ εἶπον οἱ ἀπόςολοι τί κύδιο, ̓᾿πρόιερή: "- [Β 
μὲν πίσιν. Εἶπε: ἢ ὁ ὁ Κυ ος, Εἰ ἐἴχετε πίςιν ὡς ὁ πεὰν σιναπτεώς, ᾿ 

' ὀλέγεύε δὐ Ὶ ΟΌΧΟΊΗΨΟΙ ταῦτ οὀκθαζαΐϑητι, και φυτεύϑην Ψ 
Τὴ ἢ ϑικλοζοση" Ο ὑπήκουσεν δὲ ὑμῖν Ξίς ἡ ̓ξ ὑμὴν δοῦλον ἔχων 
Φρογελωντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς ̓οἰσολϑῦνει ̓ ὀκ δ ἀἰγο 96 ἐρεὶ Εἰ. 
δὐϑε ὡς, Παρελλϑων ὁ ἀνάπεσε ΣΝ οὐχὶ ἐρεΐ  ὠγε, ἐπίασαν 
δεπνήσω, » Ἀ ἡ αϑεζωσοίμδρος ἕως φάγω ᾧ ἡ! ΡᾺ 
Ομ μῳ ταῦτα Φάγεσαι ὁ πι σοι σύ δ Μη γα ΟΑΥ͂ ἐΗ τῷ δ δούλῳ 

ἐκείνω, ὅτι ἐποίησε ας διαταχϑένῃει ἐωυγτὰ : ὁὺ δοχῶ.. Θύπω χά. Τ 

Ματβ."».Α 

,μ».}.2 

Ματθ. 0." 

λδυίτοθ. Δ 

ἐκκλησιά ςῇ-- 

κοῦ 0.8 

Ματυθ. 
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τ’ ΤῊΝ ἀπμσηεν ἘῸν ΤΥ ΞἘττ 

ὥζ Περὶ Ψ'᾽ δέκα λει ϑν. 
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Γ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε τα ῷᾷ διατοιχθέντά ὑμῖν, λέγετε, Οε 

δδυ λοι ἀχρεία ἐσμεν ὅτι ὃ ὠφείλομδυ ποιηστο! : πεποιήκαμδω.. 

Καὶ ὀβύει οὰ τῷ Ὁ πορόλεῦϑαι αὐτὸν εἰς Γερεσουλημ, αὐτὸς 

δή βχέτο δια μέσου, Σαμδρείας Κα [Γαλιλαίας. ἡ εἰσε ρθμέ- 

νοῦ αὐ εἰ εἰς τινοῦ κωμίω, ἀπήντησειν ἐμπὸ δέκα λέσθϑὶ ἀ»- 

ὅνες, οἱ ἐξησαν πάῤῥωϑεν' κ αὐτοὶ ἤφὰν ̓φωνίω, λέροντες, [η-: 

(ὁ “ὑπιςώτα, ἐλύσσον ἡ "μας. (Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, ̓ Ῥορέυϑεν- 

τὸς θιδείξατι ἑαυζοι; Ό:ς ἱεράνσι. Καὶ ἐρετὸς ὧν τῷ ὑπα γήν 

ΑΔ αὐτοιὶ, ἐκαϑοιε ἐόν. Εἷς 5 Οἱ αὐξ' ἢ ἰδὼν ὃ ὅτι ἰών υὑπέρρεψε, 

μῷῇ φώνης μ μεγάλης δυξαζων Σ Θεόν: ᾧ ἔπεσεν ἐπὶ χσοόσω- 
“πον αὔρα οὖ (ἦν πόδας αὐέε, δὐχαφαςῶν ἐυπὶ: Ὁ: δ αὐτὸς ἰεὖ Σα 

μδρείτες. Αποκριϑεὶς᾿ "ὃ 0 το ἢ εἶπεν, Οὐχὶ οἱ ἱ δέκα ἐκαϑαρά- 

ήσαν; οἱ ἢ) ὀννέα που: : οὐδ εἰρέϑησοιν υὐπτςρέψαντες δδιιραι 

δύξαν τῷ ὕ Θεῷ ἐμὴ ὃ ὀ λογῆς ὅπος Καὶ οἴπεν ἰυπὸ ̓Αγαςας 

πορδυου ἥ πιρῖς ὅυ σέ σέσωκέ σε. Ἐπερῳπηϑεὶς 5 ιὑσὸ φαε,- 

σῶν “πῦτε εἴρχέται ἡ βασιλεία 5“ Φ Θεού, ΠΕ} αὐτοῖς Ὁ εἰ-- 

σεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ (ασιλεία 4; Θεοῦ μῳ Ὁ τὐρατηρίσεως, ἐσὲ ἐ- 

Έ βοῦσιν, Ἰδοὺ ὦδε, Ι εἶδου ὁ ἐκεί" εἰ ἰδοὺ γ᾽ ἥ βασιλεία τ ΦΘεοό ὠνὰς 

ὑμὴν δῃην. Εἶπε: ὃ χοθϑς ζῶν μαϑηταξ, Ελεύσονται ἡ ΤΠ θ ὅτε 
οἰγιϑυμησετε μίαν Τὴ ἡ ἡμερῶν Π' δ οδξ “ ὀὐϑρώπου ἰδεῖν ἡ 

ὀψεθε." Καὶ ἐροῦσιν ὑμὰν ἰδοὺ ὥρδ,ἢ ᾽ ἰδοὺ ἐχρεῖ" μυὴ ἀπίλϑηῃ, 

μηδὲ διώξητε. ὡςπῷ )»ὴ ἡ ἀἰφραπὴ ἡ  ἀρράηλουσοι ἐ ὧν τῆς τὰν 

Αφυΐτοιοὴ «ἃ 

Μαῖ.κο].Β 

μὰ». γ." 

οὐρφινὸν εἰς τίω » υὗσ' οὐῤρινὸν λφώμπει, οὕτως ἔσαν Ὁ. ἢ ὅος Ὁ 

ἀὐϑρώπου ΌΨ τὴ ἡμέρᾳ. αὐξ. τρϑοτον ἢ ν᾿ δεῖ αὐτὸν πολλά, “πα-- 

ϑῖν ΧΑ αποδδκιμα οϑίεσα, ἀπὸ τὴ τῆς νας ταύτης. 'Και καυ- 

ϑως ὀβύεο: ω τας ἡμέραις ́' ὍΝΩΩ πϑήως ἐρὰι "ἡ ὧν ταῖς ἡμέ- 

Ζ ραις ὃ ὑοδξ ψ ἀνθρώπου. ἤώιον, ἔπινον οἐγαάμοωυ, οἰξεγαμίξον-- : 

Ὥ νά Ἠς ἡμέρα εἰσηλϑε Νῶε ἐρδκιζωὶ, ὦ ἤλϑεν ὁ κρετο- 

γθε. 

ἡμέραις Λωτ' ἤώιον, ἐπινον οὐοθρριζον ἐπώλουν οἐφύτευον, ς ὥκο 

δομοαυὴ ἢ δὲ ἡμεροὶ ὀξῆλϑε Λὼ Στὸ Σοδόμων, ἔξρεξε πῦ πο 

τὐϑεθόν ἀπὶ πὶ ἐρανα, Ὁ ὠπωλεσαν ἅπανταρ' τ Ἰ]αῦτα ἐ ΤΡΡΗ. Ι ἡμέ 

ρῷ δ ΓΝ ΕῚ Φ ἀχϑρώπου Χτρκαλύᾷ,. Ἐν ἐκείν τῇ ἡμέ βᾷ; ὃς ἔραι Ἔ 

β Ἢ ὀλλξύματω, ἐἰρα αν ἀν τῇ οἰκέᾳ, μὴ κατα ἀτὼ 

ἡλυσμός, Ὁ ὠπύλέ ' ἅπαντας. ὁμοίως: Ἂ ὡς ὀσθϑετοῦν᾽
 ταῖς ᾿ 

"δὺο τοί ἐ “}. 

᾿ ὁάχκώ, ὁ ἧς « 

«κλονόσα- 

Ἴω, ἡ δι [ἐρος 

ἐφεθήσετο, α, “ι 

ἱ (γ...2 »᾿ 

Ὁ - 
ια), αι 

τσ τα - 

ἘΝ Περὶ τῷ χριτοῦ ἀδικίας. ζβ Περὶ οὐ Φαρισαίου ὼ τῷ τελωώγου. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. ΠῚ, ΔΑῚ 

ἕραι αὐτὰ "ὦ ὁ ον τῷ Ὁ ἀγρῷ, ὁ ὁμοίως μη ; ϑλιρρεψαῶ εἰς ᾧ ὁ- 

πίσω. Μνημον ἀξ. δ γωυαικὸς Λώτ. ὃς ἐὰν ζυτήση ἢ ; 

αὐ αὶ σώσει, δστολέσῳ αὐτίω" δὸ δ6. ἐὰν πολέση, αὐ ζωορονής- 

σά αὐτί. "Λέγω ὑμῶν, ᾿ Ταύτῃ τὴ γυκτὶ ἔσον τι δύο «ἶλη κλίνης 

μιὰς" ὁ εἰς παῦρα, ληφ ϑησέται, ὼ ὁ ὥφΘ: ἀφεϑήσεται. δυο -᾿ 
ΠΣ ἼΩΝ (ον ται δληϑουσοι! 1 Ὁ Ω αὐτὸ 'μια αὐραληφϑησῷ) κὰ "ἢ ἰὰ ἐπε- 

ρᾳ ἀφεϑυσεται." 'Καὶ ἀἰποκριϑέντες λέρρισιν εἰνπτὸ, Ποό Κύ- 

ρκε; Ὁ 3 εἰπὲν αὐτοῖς, που τὸ σωμα ,. ἔχει Τᾷναχθήσενται Φ 
ο 

Ελεγε 2 ζω αὐραθολίω αὐτοῖς ασϑθς τὸ δεῖν ἀετοί . 

παντοτε παδοσευχεάχ, ὦ μή ὠκκᾳκειν "λέγων, Κεατίς ποία ὧ 

τινι πολᾷ Ω Θεὸν μη ᾿ φοξούμϑυ(Θ», ὩΣ ἀῶ μη ἐνπρεπο- 
ϑυος. ιχῆφα Ἰώ ἐν τῇ ἢ πὸλᾷ ἐκείνη, "ἡ ἤρχετο τες αὐδ »λέψ 
ορύσο, Ἐχ δύκησον με Σπὸ ᾧ' Δυτιδίκου μου. Καὶ ἀκ ἠϑέλησεν 

δι χρόνον. μι 5 ταῦτα εἶπεν ον ἑαυτω, Εἰ "ἡ Σ Θεὸν φοξῦ- 

μαι" ἀνϑρθοπον ἀκ ὀνξρέπομαι, διαῖγε δ ὡ»ίχην μοι κότον 
ι Ἶ χήραν ταύτίω, ὀκδικήσω αὐ, ἵνα, μὴ εἰς τέλος ἐρλθμδύηὺ ὕ-. 

ὥπια ζῇ Μὲ: Ἐἦπε: ὃ ὃ Κύεμος, Αἰκουσατε ἢ ὁ κριτὴς ὦ ἀδικίας 

ες χον (ἢ 

Κεφιθτ, 
Η ματθ...ἃ 

μἴδο ".Δ 

ἰω δ. Δ 

Μαῖθ.κ8. Δ 

. αι λεσ.σ]. Δ 

Μαγθιχδὺτ 

η Ἐκκλησια- 

ακοδ Ὁ 

αϑισ.τ.Δ 

λῦγ4. ὃ δ Θεὸς οὐ μη ποιήσᾳ Υ ̓ὀκδίκησιν 3 ὀκιλριτῶν ἐὰν τὰ Β 

βοώνπωον τϑὸς αὐὲ ἡμέρας "ὁ νυκτὸς μοι μακροϑυμῶν ἐπ' αὖ 

τοῖς: ̓λέγω ὑμῶν ὅτι πορῖσᾳ ν ̓ὀκδικησιν αὐτῶν οΨ ὥχ4. πλίω 

ὃ ὑος “ τ ἀνϑρωῶπο ἤϑων ρα, ἀὑρίσφ Υ πιεῖν οὐήη Ζ γη) 7,0 Εἶπε 
ἃ δέλχαὶ ̓τϑϑςΐεν οι; πεποιϑοταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ ; δίκαιαι, 

7 Σ οἰδουϑενοιώστας ζις λοιποις, πίω ““οαξολίω Ἰαὐτίω" Αν- 

ϑέρποι δύο Δωέζησαν εἰ εἰς τὸ ἱερὸν περσεύξα ϑαι Ν᾿ εἷς Φαρι- 

; στος Κα Ὁ 0 ὁ ὀγροςἼελωνης ὁ 0 Φαρισαιος, καϑὲς τσεϑς ἑαυ Ἴαυτα 

. 89 συύχετο, ὄθεος δχαριφω ύι ὁ ὅτις εἰμι ὥρη οἱ οἱ λοιποὶ ἊΣ 

Φ'ψυ 

Ἰπρ ἐχεγον, 

ΒΑ 

ἥὰ 

᾿»αττυππολνυςνίοα. 

ξλυϑρώπων ἁρπαγές, ἀδέκοι οἱμοιχοὶ, ή Ἰὰ ΩΣ δα ὁ τελώνης. 

νηςεύω δὲς 4 Ἔ σαξράτυ, Στοδεχατῶ ποτα ὅσει χτώμεα!. Καὶ 

ὃ τελώνης μακρόϑεν ἑσως κ ἤϑελον οὐδὲ Οις ὀφϑαλμοιξ, εἰς ἢ 

οὐρανὸν ἐπαραι, Δ ἐτυηῆεν εἰς ἔὐνανς αὐτοῦ »λέγων, ΟθΘεὸς 

ἱλαεϑητί μϑι τῷ ἀμδρτωλῷ γωύμιν, Νατέξη ἐδ δεδν- 

και μδρος εἰ εἰς ῷ ὁ οκον ἘΈῸ ἡ ἐκεῖνος... “δτιπας ὃ ὑψῶν ὁ Σὰ: 

αὐτὸν ζωπεινωθήσεται ὁ δὲ υπεινῶν ὁ ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. «. 

Π Ιροσεφέρον ᾽  ὠπ κα ἢ ᾷ βρέφη, α αὐτῶν “ήνταμάνν 

Κεφ ἰο..Ἑ 
ματῇ.χγ. Β΄ 

»ατϑ..8.8 

μῶ»..8 



᾿ 
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᾽ : ,» ἮΝ ᾿ λ οὖν ἘΝ 

χες δὲ οἱ μα ϑηταὶ ἐπετμησων αὐτοῖς. Ο δὲ ἴησοις χσδϑσκαλε- 

νὰ » 

ΘΟ 

ἀν ϑλδ᾽ . κα 1 Ὁ Ι- λα 

Εν ἀυπῷ, τι [7 (οι λϑιγει" πὸῦ τα οσῶ, ἐγής σὺ λησον. ΚΟΩΜ δια-- 
᾿ Ἶ ᾿ 

δολσηωλοῖς, ἃ ἕξεις ϑησαυρο 

ε Υ 3 “ΑΜ κὶ Ι. ᾽ λ ! μὰ ἢ 

ῥαφίδὸς εἰσελύειν, η πλούσιον εἰς τίευ βασιλείων ὅ Θεοΐ εἰστλ 

᾿ ᾿Ν ΩΝ λε» Ἱ 
ας 2 

δεν. Εὐῆον δὲ οἱ ἀκοὺ 

: : - , λ. ὁ ἀκ τ ἢ ιν Η λον ᾿ 

νιον. Παρφλοιβῶν 3 Οιὶ δώδεκα, εἰπὲ “δὸς αὐτοις, 1δδυ 

᾽ «Ὁ “ ! 4 ; ΚΝ ᾽ » { λ 

ἰὦ Ἃ ῥῆμα Ὅυτο κεκρυμμένον ἀπί αὐτων, ὦ ὑκ ἐμμνωσκονΐᾳ 

λεγϑμᾶμα.. 
΄ΝὉἢ 

Ἕγευ 5. ὧν τῷ ἐπίζειν αὐτὸν εἰς ἱεραγω, τὸ- 
2 ᾿ ς ΝΟΣ; [ ἃν | 

Η Φλὸς ες ἐκοίϑητῃ φὡραξ ὁδὸν χυθϑσοατων' ἀκούσας δὲ ΟΧΛῈ 

ἘΠΕ 

κι δι 

Ἀν 
ὑπαλ).. 

ξ,: Τπεοὶ τῷ πορϑυϑέντος λαῷ ἑαυτωΐ βασιλείαν. ξ: Περι Ζακιχαίε. 
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ἫΝ Ι ᾿ Ι 1 φο . νι» 

διαυποῤδυομδμου . ἐπυϑανετο τι εἰὴ ζυηο. Απηγίειλαν δὲ αυ-- 

Ὁ, ὅτι Τηζοις ὁ Ναζωραι ρχεται. καὶ ἐξοησε, λέγων, ἢ τῷ ὅτι Ἰηϊοις ὁ αζωρα)ος πουρέβχεται α] ἐφ οησε, λέγων, ]η-- 
ῬΑ ΧᾺ ΕἾ Φησὶ ἃ Ι ὌΝ, “" 

σοὺ υἱὲ Δαρισ, ὅσον με. Και ΟΦ τοϑοάλοντες ἐπετμιων ἀυτῷ 
., ἰ νι «ὰ εὐὸ »). ελ » 

ἵνα σιωπήση: αὐτὸς ὃ πολλᾷ μᾶλλον ἔκραξεν, ἂὲ Δαβὶσὶ, ἐλέη:- 
᾿ Ι ᾿ πολ “7; ( τς» ." ' ε 

σον με. Σταϑεὶς 20 ἴησοις ἐκελέυσεν αὐτὸν αὶ οἱ χοϑὸς αυ-- 
γος λ) 2 " ᾽ [ 

τὸν. ἐξίσαντος δὲ ἀν ἐπηρῳτησεν αὐτὸν, λέγων, Τίσοι ϑέλεις 
! ε΄ αἱ δ᾽ Ι ς » ! λε ὌΟΣΣΣ 

“σομήστο : Ὁ δεεῖπε, Κυραε, ἵνα, ἀναβλέψω .Καιμο ἴησοις εἰν 
" . 5 ε..} Ι Ι λ ᾿ “" » 

ἀυπὸ, Ανὰ Θλεψον ἡ πιςῖς (ου σέσωκε σε Καὶ πραχρημαανέ- 
» Ι 2 Ϊ ΝΣ Ως λιν» 

βλεψε,νὸ ἡκολουδά οἰυπὸ δοξάζων Σ Θεον. Ὁ πας ὁ 'λοαος ἰδὼν 
» Ῥ “Ν : Ν»γ λ Ϊ . Ρ 

ἐσδδοχην αἰνὸν τῷ Θεῴ. Καὶ εἰσελϑῶν διήρχετο 1 1ε- 

ἐὺ 

δαγωνὸ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλουμῆνος Ζακγαὶ ος, "ἢ αὐτὸς (ὦ 
» Ι ε ἐν Ι γοί Σ ΑΝ λα “, 

Φρχετελώνης, κὴ ἔδον ἰὼ πλούσιος, ὦ ἐζήτει ἰδένν (Ὁ) ἰησοιυ τς 
Σ » Η “ἡ ᾽ ν᾽} εἰ “ἪἜς- Ϊ λ “ λ 

δ, δκ ἠδέ το Σστο ὄχλου, τι τῇ ἡλικίᾳ μίκρος ἰεῦ χα ἢ 

χοροδραμῶν ἔμαθθόθεν, ἀνέξη οὐλι συκομιώραμαν, ἵνα ἴδῃ 

αὐτόν" ὅτι δὲ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεάς. (ἢ ὡς ἡλϑεν ὠχὶ () τὸ- 

πον, ἀγαξλέψας ὁ ἴησοις εἰδὲν αὐτὸν͵ ᾧ εἶπε χσοὸς αὐτὸν, Ζακ 

χαῖϊε, ασεύσας κα τοί ηϑι" σήμερον γωρ ον τῷ οἰκωίου δεῖ με 

μεῖναι. Καὶ «σπεύσας κατέθη, "ὁ ὑπεδέξατο αὐτὸν γαίρων. Καὶ 

ἰδόντες ἅπαντες διεχοηυζον ᾿ λέγοντες, Οτι χρρα ὦ τωλῷ 

ἀνδρὶ εἰσ λϑεκοιταλύσοι . Σταϑεὶς 5 Ζακχαῖος επεησεθς Ὁ 
Κύρμον, ἰδοὺ ἡ μίση τὴμ ὑπτρλόντων μου, Κύρκςε, δίδωμι 

Οἷς πῆωλοῖτ᾽ καὶ εἰ ἱενὸς ἴε ἐσυκοφαντηήσοι, Σστοδι δῶμα τετρα- 

“λοὺν. Εἶπε δὲ χυϑὸς αὐτὸν ὃ ἴησοις, ὧπ σήμερον στοτηρ ῥα τίω 

δἰκῶ Ούτω ἔμετο, κα ϑύτι καὶ αὐτὸς ἡὸς Αβρᾳαμ ἄξην ἤλϑε 

γα ὁ ἡος “ῷ ἀνϑρώπου ἕμτησοι ὦ σώσωι τὸ Σστολωλὸς. Ακου-- 
.ὰ δ᾽ ἦν Ω δος υ ὶ λ Ω χ 

ὀντῶν 5 αστῶν ταῦτα, τυ θόϑεις εἰ7τὲ “Φῷᾧραξολίω, δια ὃ ἐήίις ; 
5. ἢ Ω Ρ ᾿ Ὶ ἐνὸς εἶ ᾽ λ ΄Ὁ 

αὐτὸν Φῃ Ἱερουσαιληῆμν, κο δοκεῖν αὐτοῖς ὅτι χρραβοῆμα 

᾿ μϑηᾳ ἡ βασιλεία, Τ᾽ Θεοῦ ἀνα φαῤνεάϑοι . εἶπεν οὐὦ, Αν- 
γ Σ [ , Ι λ τὸ 

ϑεθοπῦς τις δὐ νῆς ἐπορό,8η εἰς γω φοιν μακραν, λαιδέϊν ἑρω- 
-“-, ͵ Ν . Ι ἰ " Εν ! Ι ς 

τῷ Οασιλεῖ αν, Ἀ) αὐποςρέναι. Καλέσας ὃ δέκᾳ δουλοις ἐαυ-- 
' κ΄ Ἂν “ οἱ Ἂ γι θδι τ ἌτοοἋ » 

τοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μγας, Χο εἰπὲ Ζ56 ὡς αὐτοιΐ ΟΠρά- 
; ς »ἱ ς - -.»“ , » ἔφ 

μα] ϑύσοιϑε ἕως ἔρχομαι ΟΥ̓ δὲ πολῖται αὐτοῦ. ἐμήσοι αὐ- 

(Ὁ), καὶ ἀπέςᾳλαιν πρεσβείαν ὀπίσω αὐηθό, λέγοντες, Οὐϑέ- 
[Ω] : Ὁ » 4“ ς τὰκ δ.)  ἣ 4:.: ,: 

λουδυ τοῦτον βασιλεύσοα ἐῷ ἡμᾶς: Καὶ ἔγϑετο ον 7 ἐπαγελ 

΄ ξξ Περὶ λοφιθόντων δέκα μιγαζ. 
᾿ 

Ματθ.η.Β 

Μα:τθ.κε.Β 
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᾿ψφῃ Περῖ τῷ πώλου. 

1:44 ΕΎΑΤΓ. 

ϑεῖν αὐτὸν λαξόντα πίω βασιλείαν, καὶ ἐπε
 Φωνηϑέευαι αὐ- 

τῶ! Ουὰ δούλοις Ούνις, οἷς ἔδωκε τὸ Φργύρμον, ἵ
να γνῷ Τ(ς π 

διεποθαιγμιανϑεύσσιπο.. Παρει ετῦ δὲ ὁ ὃ τοϑῶτος, λέγων, Κύ- 

ἔκε, ἡ μνα, ι (ρου «υϑοσέργασοιτο ϑέκα, μνας. Καὶ εἶπεν ἀυπὸ, 

Εὐ γαϑε δοῦλε" ὅτι ων ἐλουχήτῳ πιφῦς ἔϑου, ἴϑ
ι δέοιοίαν 

ἔγων ἐ ἐπαύω δέκα πολέων . Καὶ ἡλϑεν ὁ ὁ δεύτερος, λέγων, Κύ. 

Θλὲ, “ {8 ὑ (ου ὁ ἐποίησε πέντε μνάς. Εἶπε 5 ἐ ἡ Ούτω, Καὶ συ γι- 

γου ἐπαϑω πέντε πόλεων αἱ ἔξ Θ’ ἤλϑε, "λέγων,Κύθκε
, ἰδοὺ 

ἡ μνα αου, (εὖ εἶχον Σποχειμδρίευ ων Ὀυδχοίφῳ᾽ ἐφ
οξουμέω 

γα σε, ὅτι ἀνϑρϑοπος αὐρηρὸς Εἴ" αἸρεῖς, ὃ ὑκ ἔϑηκας, Κ
α! “ον 

δεὶς ὃ ὃ ὧν ἐατειρας. ̓ ΔΕΆ ὃ. ὐπὸ, Ἐκ δόματος ὀΌ 
Κη 

μων ὁ δοῦλε. ἤδᾳς ὅτι ἐγω ἀγϑεθοπο αὐςηρὸς
 εἶμ» αἴρων ὃ ἐκ 

ἔϑηκα, ,χαὶ ϑεοάζων ὃ ἐκ ἐσπειοφί" ̓ καὶ ᾿ διαῖε ἐ ὅπ ἐδῶκ
ας τὸ 

θἰγίεμόν μου ̓ δηι τίω ̓ πράπεζαν, "ὁ ἔγω ἐλϑῶν σίὰ τόκῳ 

δὴ ἐαυεοῖξα, αὐτὸ: : Πα ζ;ς πρῳῴρεςωσιν εἶπεν, 
Α βατε ἀπὶ ἀμφ, 

Υ̓ μναν, Ὁ ὸ δότε ταὶ δέκα, μγας ὀγονῖε. Καὶ εἶπον ἀυτὼ, Κυ-- 

ΘΆ6, Ἵ δέκα μψας. ̓Λέγω, γαρύμι, ὅτι παντὶ τ ᾧ ἔχο
 γι δὸ.97.- 

σέτα". ᾿ Ψ μη ἔχοντορ, Ὁ ὃ  ἐχᾷ Ῥρϑησέ,) απ αὐτῷ. Πλίεν
 

φῃ ἐχθροι μι ἐκείνους" ον: ὁ μὴ ϑελήσαντας ῬῈ
 βασιλώσαι 

ἐγ αὐγῇ, ἀγα γέτε ὥδε, εχοι κατασφά τε ἐμιχοοο
ῦεν μου. 

Καὶ εἰπων Ἴαυτα ἐποράζεη ἐμισσθϑθθεν ἀναβαί
νων εἰς ἴορο- 

σύλυμα. ̓Καὶ ὀϑυετο ὡς ἡήισεν εἰς ᾿ Βηθφαγη κο
η Βηϑανίαν, 

πϑϑς τ ὄρος Ῥ καλούμδμ( ὁ ἐλαιῶν, ὠπέςφλεδυο δι μ
αϑνν 

“ΤΩ αὑτοῦ, ἐπῶν, Ὑπάγετε εἰς ὃ κατέναντι κωμίω " ὼν ἥ, εἰς-- 

πορόνόμδωο, εὑρήσετε πῶλον δεδεμδμον, ἐφ ὃν, ἰδεῖς πώπο
τε 

ἀν ϑρϑο τῶν. ἐκάϑισε: λύσαντες αὐτὸν ἀγαγέτε. "ὁ ἐὰν ες
 ἕιούμας 

ἐρφῖϊᾳ διατί λύετε, ὅτως ἐρθιτε υτῴ, ὃτὶ ὁ Κύρμος ἀυ Ὁ λβεια
ν 

ἔχ, Απελϑοντερ ἢ ὃ! ) ἀπεροιλιμῆμοι, ρον καϑως εἶπεν αὐτοῖς. 

λυόντῶν ὃ ἀύτων! ) πῶλον, ἄπον κύξαοι ἀΐ πϑὸς αὐ-- 

τοῦ, Τί Γλύθο αὶ πῶλον: Οἱ Ὁ εἶπον, Ὁ Κύρκος ἀὐζ
 χρείαν ἐχέ: | 

Καὶ ἤγανον αὐτὸν πρὸς (ς ῷ [ηί(ουυ" καὶ , ἰπιῤῥίλψαντες ὁ ἑαυ 

οὶ ἱμαπα: Φ) ὶ τὸ ἫΝ πῶλον, ἐπεξίξασων 1 ἴησοωυ. ΠΡ ορνομδρε 

ὃ αὐήῷ ὑπεσρώννοον πα ἱμάπα αὑτῶν ἂν τῇ ὅδῶ. ἐπί! δ
όντος ὃ ἢ 

χ δἰ ἤδη, πεθοῆ ̓ μμία πὸ πῶ ἤρξαντο 

ἅπαν 

σλο] 

«ι θ, 
χα, σείθαγές 

ἐδῶ τ 
ον οὐ γισχος 1 

ἁπστίς. κα’ 

« κν: ͵ 

ἈΦ το αγδν 
“. τον 
ὃ, δ] σμβν 

σιστω. ς 
πλῖν ὅποι ν τὴ 

χἕρν μαπιζ- 

Υ̓́ 

τ, 

Ν Ά.6).9 

τἰρρεῖς..Ὑ «αδιφς 
᾿ 

{β 

ΝΣ 

ζθ 
““« 

ξ0 Περὶ ἢ ἐαρωτησόῤτων ΟΥ̓ Κύρων τ ἢ ον 

ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥΚ. 

παν Ὁ ὡ λϑος ω μαϑητῶν γα! βόντες, αἰνεὶν ὦ Θεὸν φω- 

γῇ μεγάλη «ρα πασῶν ὧν ἐἰδον διωαμεων, λέροντες, Ευλολη 

υϑμος ὁ ὃ ἐρχθμδυος. βασιλειὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου" εἰρίωη ὁ ον 

οὐρανῴ, β δόξα ον ὑψίροις. Καὶ ἦψες τἷω Φαείσαίων Στὸ 4: 

ὃ ὄχλου Εἰπὸν πεὺς αὐτῶν, ,Δισδδύσκαλέ. , Θιτιμυισονἡ Ὅς ἐν ὐΝ 

τοὺς (ου. Καὶ δατοκριϑεὶς εἰπὲν αὐτοῖς, Λέγω ὑμὲν ὅτι ἐὰν οὗτοι 

σιωπήσιωσιν, Φ λίθοι κεκραϊξονται." Καὶ ὡς ἡήισεν, ἰδὼν τί 

“πόλιν, ἀκολαυσεν ἐπ αὐτὶ, λέγων, ὅτι ἐ ἔγως Ἂ σὺ καὶ γ. ον 

. τὴ ἡμέρρι (ου τοιύτῃ, τὰ ἐ πρεϑὸς εἰρηνίευ (θυ γι ὃ ἜΜ ΕΞ 0- ᾿ 

φϑαλμῶν (υ "ὁ "0ΤΙ ἡξοισνὴ ἡμέραι ὦ) ζι σᾷ, ῷ «ϑραβαμλοῦσιν οἱ οἱ 

ἐχθροὶ (ου 'χαροικο "(καὶ αἰϑιυκωκλεἰσοισί σε, ἃ (ἐνεξοισί σέ 
παύτοϑεν, ῷ ἐδαφιοῦσί σᾷ καὶ ὰ τέ τέχνα ου: οΨ Ἐ καὶ «Κ ἀφη- 

σοισίν ον οὶ λίϑον ο) δ] Λύϑε᾽ ἀὐϑ' ὧν ὅκ ἐγνῶς ῷ καιρὸν τῆς 

θ)πισκοπῆς (ου.. 'Και εἰσελϑων εἰς ἡ ἱερόν, ἤρξατι ὠκᾷ(αἱλ- 

λειν (ὅν: πῶ λθιεῦταις ωψ ἀυπὶ Χο [ἀγροοίζονταρ, λέγωνς αὐτοῖς, 

Γέγρ απῆαι Ὁ οἰκὸς (κου οσίκος φροϑσευχης ̓ δξιν᾽ ὑμεῖς δὲ αὐ 

Ὃν ἐπορήσουτε απλιαιον λῶν. Καὶ ὦ δεδούσγεων “ὃ κοι. ἡμυέ-- 

Ἔα, οΨ τῷ ἱερᾷ!" Φ: η ) Ξρχιερέῖς, καὶ οἱ [γραμιμαλεις ἐξύτοιιυ 

ζ. 

αὐτο πολέσοοι, ̓  Ν οἱ τερῦτοι Τῷ Ὁ λαοί, καὶ ἐν εὕθασκον ὌΝ ΝΝ 

τ ποιήσωσιν" ὁ λαὸς ρὰ αῆοις ὀξορίματο ἀλὰν ἀκούων. 

'Και ἐγένετο «Ψ ἴγῷ δὰ πεν ἐκείνων ̓διδχσκοντος αἱ ἜΤΟΣ 

λαὸν ὃν τῳ Ὁ ἱερῷ, νὰ Ὄ βιαήελιζομι ου εὐπέφηος "οἱ δρχεράρ" Ὁ οἱ τ 

λβαμματεῖς συμ, Ὅς: πρεσβυτέροις, Ὁ εἶπον τϑϑς αὐτὸν, “λέ. 

σϑντες, ̓Εἰπὲ ἡμὴν ἐν ποίᾳ ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἤγις ἴπνὸ 
δδιῤ (1 Τ φξοισίαν παιδίων. Αποκριϑεὶς δὲ εἶπε τεὸς αὐτοις, 

Ερῳτήσω ὑμὰς καίγω ἐγα λόγον, ̓  ὀπατέ μοι ὁ βάηδισμα 

" ῳᾶνν ὀξυ θρανε ἤν. ἢ ̓ ξ δυϑρώπων; Οἱ 9 ᾿(Φνελογίσαντο τϑθς 

ἑαύτοις ολέλοντες, ὅπ ἐὰν ἀπώμδμ, ὡξ οὐρανου, ἐρεῖ; διαί ο((ὦ 

ἰκι ὀὔληςεύσατε ἀυτῇ ἐὰν ὃ ἀπωμῆρ, ἐξ ἀνϑρώπων, παῖς ὁ λαι- ̓  

ὃς κατωλιϑεισᾷ ἡμας " πεπεισμένος 7)ω ὅδ [ωαννΐω τϑὃ- 

' Φηπίω ζῇ. Καὶ ἀπεκρίϑησαν μη εἰδέναι πόϑεν. Καὶ ὁ ἰησοιῖ εἰ- 

σεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐ ἐγω λέχω ὑμῖν ον ποίᾳ, ὀξοισίᾳ ταῦτα ποιώ. 

ρξαι ̓  πϑὸς ᾧῷ λαὸν λεέγήν Ε «φοαξολὴν του τίιυ" 

Αὐϑεϑυπὸς τις ἐφύτευσεν ἀῤμπελῶνα,ΚοΙ ̓ ἐξέδοτο αὐηὸν γεωρ- 

ὃ Περὶ ἀμνπελῶγος κα θολή. κι ϊ. 

δι, 

Ματθῦ,κα.}} 
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“ραἷξ..1.8 ὲ 

ΠΝ - πίων με κυϑμενἡϑθρφριον μὰ μόν Σαλθλυσήον 

τῷδ Ἶ Ἷ ἈΥΕ, ὝΑΓΤ.: : 

τ χῶ! ὀββδίμοσεςς ἀν ἱκαὺσιρ: πκαὶ ὡ ὡς τηρα ιὠπέσηλι 

δείβαντερ Χαὶ πα ως ζ ΨΟΑ͂ν, 

᾿᾿σπόμλψαρὴ ὑεληνοοὶ ὃ ϑ,καὶ Οῦτον πραυμπίσαντερ Ἔωννν 

ΤΙ Εἴδε: ὃ. ὃ κύδιος ΩΣ εἀμυδελῶνορ,᾽ Τί πορήδω; πέμψω ὃ ὸ υἱὸν 

ἰλαῦ: ν᾿ ἀγανπητον᾽ ἴσεύς ζουτον. ἰδόντες δνῆβαπησονταὴ. ἰδόντες 

δ υϑηοῦ ὃν γεωργοὶ, ἡ, δρελογίζοντο πρϑῦς ἑαυτοις, έδόντες, Οὖς 

τος ὄξιν ὃ κληρονόβιορ δεῦτε Συχ) δίνω μδὸ. αὐτὸν, ἵνα ἡμὴμ γί γέ- 

: - γῃται ἡ κληρὰνόμία: Κα ἰὠκξαλόντες αὐτοῦ ἔξω Τ' ἀμπελῶνος,
 

ἀν γαν- Τὴ οὐ, πόλησέ αὐτοῖς ὁ κῦρα ὃς Ὁ ἀμπελῶνος; ἐ-
 

ο λάζσοται χα ̓Σπολέσᾳ ὧν. γεώρορις ἐ Ὀούτοις, χαὶ ̓ δῶσ Ω τς 

᾿ πελῶνγα ἀλλοὶρ. ̓Ακούσαωντές: 3 εἶπον, Μὴ. Ἄοιτ. ὁ5 ἐμόλέ- 

᾿  ψαραῤηοῖς ὄϊτο, τΤίοω Ὁ 6:1 Τὰ γεγραμμένον υτο, Λίϑονὰν ἀ α- 

Γ πεδϑλέ μᾶφαν οἱ  ἀλοδημοιζστερ, δδδὲ ἐγγυήϑη εἰς κεφαλίω γω- 

νίαξ»πεῖξ᾽ ὁπεσων ἐπ ὀυβεῖνον ᾧ λίϑον ,σᾶυθλαΘήσεται, ἐφ᾽ ὃ ὃν ᾽» 

τ ρι οἱ ἂν πέσης λικμυήδᾳ αὐτὸν. 'Καὶ ἐξίτνσαν (Ὁ ϑρχερεῖς καὶ 

Μαγϑ.χί.8 

μ)».14.8 

Ῥωμ. 171.8. 

Ματϑιχόῦ 

(ὼρ.,Ὁ.8 
διυτχν Α ᾿ 

δ. γξαμιῥιαδπεις ἐς οπξαλῶν Ἵ ὁ αὐτὸν. ταῦ χεῖρα
ς Ἵ αὐτῇ ΤΊ ο-- 

βρῶ ἡ ἐφοξηϑησαν" λαόν" ἐγνώσαν “Ὁ ὃ ὅτι χσθὸς αὐτοῦ “πί
ω 

ραθ ολίιὐ Ἴαὐτίευ εἰστε Και ' ἀὔραπηρησαντες ἀπέςειλαν ἐζ-- 

λαϑετοις εὐυκρινομᾶμοις ὁ εαωτοῖς ἐδικούοις ὦ φῇ), ,να ὀηπλαθων 

ταί ἀν. 'λθρου, εἰροὸ αὔρα δδιραι, αὐν'πῇ Ὁ ΦρΧ κὴ τῇ ἢ ὀξοισίᾳ 

ἐμήγεμόνος. Καὶ ἐπινεφότησαιν αὐτὸν »λέροντερ, Δισδδίσκαλε, 

ἐδαμδυὺ ὅτι ὀρϑὼς ἀέγφο καὶ δεδεύσκοις, κοι ἡ οὐ᾽ ΣΙ νὰ: 

πορϑσίωπὸν, πμ ἐπ' ̓δλμϑείας τω ὁδὸν Ψ Θεοῦ διδάσκεις ἔξε- 

εἰνὴ ἡμῖν Κκαϊσαυρι Φόρον δδάυαι, ἢ ἢ οὔ; Κατανοήσας δὲ αὐτῶν 

΄ πανερ)ϊαν; εἶπε πσϑὸς αὐτοιᾷ, Τίμε πειροίζέος ὀιδείξατε 

μοι δέιμάφκον, ̓πινὸς: ἐμάς εἰκῶνα, ῶ Θληιρραφίω;: Αποκριϑέντες 

Ε ὃς εἶπον. ̓Καϊσουβί». Ο: 3. εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Απόδυτεζοίνωυ Και 

σαυρος. Καίσαρι, τας ΦΘοδ ᾧ Θεῴ. Καὶ ἐκΊοοξβ ο ϑΖιλα- 

δέχ ἀξ ἀν᾽ ῥήματος ἀναντίον δ᾽ λᾳού. ῶ ϑαυμασαντες οὐχὶ τῇ 

Ἡοάρίσᾷι θα οὐσίληνσαιν.. ̓ Προσελϑόντες δὲ περ Σαδόεου- 

καίων, λελτλληθρης ἀνώσεισιν μηε: ὩΣ ἐπηῤῳτησεω α αὐπὸν, 

Υ 

εἶσ αὶ 

χιἔζητοιω, β. 

σε ᾿ 
᾿ ᾿ 

νας ζιϑιζ 

" 

41 λόγων. Ι 

4 οὐδενὸς β 

οἱ) ἔδεξαν. 
"» 

κ, εἰπε, γ. σ1.1. 

οζ 

.“. Π ἐσὶ το πὼς ἐὸς ὌΠΡΕ Ὡν δΧ εἰκός. ΓᾺ - πρὶ ῷ δύο λεοῆὰ βαλούσης. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 147. 

λέρρντερ, Διδασκαιλέ, Μ σης δραψανὴ ἡμῖν, ἐανζενος ἀδελο 

Φὸς Σστοϑάνη ἔχων γαυαμκα, ὌΝ Οἶδα ἄτεκνος Χποϑανη, ἴα, λαί- 

βῃ ὃ ἀδελφὸς αὐταὶ τίω γαυαικαι, καὶ ᾿ ὀξαναήση ̓αὐέρμα 

τῷ Ὁ ἀδελφῷ αὐδῇ. ἑπΠα οὖὰ οιῦ ἀδελφοὶ ἤσαν Ὁ ̓ τσέϑῦτος λα- 

ξιὰ γαραϊκα,ἀπέϑανεν ἄτεκνος: ἴω ἐλαθεν ὁ ὃ δεύτερος Ὁ Τ γεν αι- 

κα, καὶ ὅδ ὅδε ἀπέϑανεν ἀτεκνος καὶ ; τείτος ὀλαξεν αὐτίω: 

ὡσαύτως χα! οἱ ἐγῆὰ οὐ καπέλιπον τέκνα νὰ ἀπέϑανον' ὕςερον Ζ' 
δι πατῶν ἀπέϑουν ὩΣ γα. Ψ τῇ οἰμὺ ἢ ἀνα ςείσᾷ, ἕενος αὐτῶν 

| ᾿γίνεται ̓ἰγαρή: : Οἱ ἡ» ἐη)α ἐ ἔοον αὐ γιιγάμκαι. Καὶ ἡἰποκριϑεὶς 

εἶπεν αὐτοῖς ὃ ὁ ζησοις, (Ὁ ὦ ἦοι Τῷ αἰῶνος ζουτου γαμοῦσι "Ὁ ὡκιγα 

μίσκοντα οἱ 2)  καταξιωϑέντες ' τ' αἰῶνος ὀκείνου τυχεῖν ὩΣ τῆς 

ἀναφασεως Φὸκ νεκρῶν, οὔτε γαμοῦσι, οὔτε ὀκγα μισκόνται! 

οὔτε γα ἀποϑανεῖν ἐπι δαυανχο" ̓ἰσαήελοι γαρ Εἰσί" Ὁ οι εἰσι, 

τοῦ Θεοό τῇ τῆς ἀνακεἰσέως ὑσὶ ὀντεὰ. Ὁ: 3 ἐγείρονται οἱ νεκροί, 

ἴ Μωσης ἐ υσεν ὁ): τὴ τῆς βάτου, ὡς ἈΕγή Κύρμον. 7, ΘΟ 

ον Αξρφάμ,ὼ τὸν Θεὸν ἰσαιάκ, κα ἢ Σ Θεὸν ακω(.Θεὸς; : ὅκ. 

ἐς! γεκρῶν, “»λὰ ζώντων. παύτες ̓ ν εἰυττὼ  ζώσιν. Αποκριϑέντες 

δὲ ἧωνες τω λθαμμαήέων ε εἶπον, Διδαώσκαλε , χαλῶς εἰπαρ: Η 

ἐγὰ Οὐκ ἔπι : ἐπλμῶν ἐπερῳτὰν αὐτὸν οὐδέν. “Εἶπε ἢ φξος αὐ-- 

οΎ σοι, Πῶς λέρρισι τὸν Χριςῦν ον Δα(σ] ζῇ, καὶ αὐὸς ΟΣ 

“με (σὴ λεγή ω βίξζλῳ ψαλμῶν, Εἰπέν. ὃ Κύοκος τῶ βίῳ “ 

μου, κάϑου ὡκ δεξιῶν μου  ἕ ἐς ἂν ϑὼ (ὖν- ἐχθροις ὥυ χανυπὸ «: 

6. Τὴν ποδῶν (ου ; Σ Δαρὶσ οι ὦ Κύθμον αὐτὸν. καλεῖ, ἃ πὼς - 

ε ὑὸς ἀν δξην;" Ακούοντος: ̓  παντὸς τῷ λαιοῦ, Εἰ τὲ Ὁ μαϑὃ»- 

ταῖς αὐτοῦ, Προσέχετε Στὸ )ξαμμαπέων ̓  ὅ: ϑελόντων σπέ- 

εαπατειν Ψ φολαης, ΧΦ ΉΒΟΤΟΣ ἀασασμοιὶ -Ψ ταῖς α᾽2.9-- 

᾿ς βαϊς, Ἀν) ἡ «οϑφτονρι ϑεδρίας ἂν ταῖς συναγωγαῖς, κοῦ πσξφτο- 
“αὐ κλισίας τ Ὅις δείπνοις" οΙ κατεοϑὶ οὐσὶ τας οἰκίας ἣω ΧΡΘΦ, κ΄ 

τοροφασή μακρᾳ παδϑσεύχονται" οὗτοι λήψονται αἰ κουύτερον 

οσὶ κρίμα. ἢ Αἰναξλέ 

δῶρφι αὐ εἰς δ γαζοφυλάίκιον πλοισίοιρ εἶδε ὃ 2 ) χα! ἴενὰ χϑ- β 

βὰν πενιγξαν βάώλλιοῦ, ἔχει ὕδύο λεηῆα, ὦ ἐ εἶπεν μΑληϑὼς λέγω 

ὑμὴν ὅτι ἡ ἴσθι ἢ Ἰσῆωχὴ αὗτη πλόον παϑῶν ἐξάλεν-ᾳ ᾿απαντς ἮΝ 

οὗτοι! ΦΚ σπεριωνύοντος αὐτοῖς ἔξωλον εἰ εἰς ᾳ δώρῳ ἥ' Θεοό, 
Κι. 

Δ ΜΡΆΨ ὙΠ προ ἜΡΡΟΤ, ὩΣ ΣΙ ΝΡ Ἔν να τ ἔξ Ἔα Ὁ κΞὸ ἀν τ Σ ΠΣΙΣΩ ὑπο αυσ, τ εκ ταν 

Εξοσ).γ.8 

ΜαΊδικζ.Δ 

μρβ. Δ 

Ὑ 6.08.4 

Κιεφ.ια, 2 

εἰ ματθ, χγι ἃ 
ἐ(ρβιἃ 

δὲ εἰδὲ ΜΝ βαλλοντας Ω καὶ Μαριβ.Δ 

Ἔ 

“-ππ-σ-τποαι....... ..............΄ὉὦὦἜἜἜ 



Ματὴ κα. α 

, ᾿ εἶ ΠΝ Ὁ πω νκ λεία: ᾿ 

ΕΥ̓... 

αὕτη. 3, ΚΊΚ ὑρερήματος αὑτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν ἐλ ἔξα- 

λεὶ "Και ζενωνλεγόντων ΣΧ ἱερῶ, ὅτι λίϑοὶς κολλρὶς Ὁ ἄνα- 

ϑήμασι κεκόσμη:),εἶ εἰπε, Ταῦτα ὦ ̓ϑεωρᾷτε, ἐλεύσονται ἡμέ βὰμ 

« φῇ 

Β ἂν αἷς ὑπ ἀφεϑήσεται λίδος, ὦ χί- λίθῳ ὁ ὃς οὐ καταλυϑήσεται; 

᾿ Ἐπηρφήτησαν δὲ αὐτὸν, λέγοντες, Διδιίσκαιλε, πῦτε οἷ τώτα 

εἔραμϑ! δ (ὁ σημεῖον ὅχαν μαλλῇ ταῦτα γίνεῶς: Ὁ: δι εἶπε, Βλέ- 

Ἐπ μ᾿. ' πλανηϑητεπολλο ἐγ ὑλδύδονται, Θ,1. Ἴζυ͵ "ὀνόματί μου, 

λέγοντες, ὅτι ἐγὼ με, κοι ὃ καιρὸς ἥτίικε Μὴ οὐδ᾽ δορά ϑῆτε ὁ ο 

ρος 

πίσω αὐτὰ. ὄτων: ἢ ἀκούσητε πολέμῶδις Καὶ ἀκαταφασίας, μὴ : 

“βοηϑτε' δὲει Ὁ» ταῦτα. γϑρέαϑαι τοϑϑτον, δ Ὰ κκ ἀὐϑέως ὸ τέ-- 

ἌΝ Τότε ἐλευ. αὐὴηοικ' »Ἐγερϑησί ἢ δι ἔθνος, ὃ βασι- 

Γ λεία δὶ (ασιλείαν" ̓σφσχκοί' τέ μεγαίλοι ““ὰ τόποις χαὶ λιμοὶ 'ᾷ 

᾿ Μαῖ!.κ.Α 
μὰ 1γ.8 

ΩΝ 

Μαῖϑ. κολ.- 
“φιγ.Β. 

᾿ς δα .ἩΠὺ} 

Μαῆβχ Τὶ 

᾿μῶρ.Ιγ 
ἡσαῖν .γ.8 

εζικ. λό. 
τς ἐωὴλ β.Η. 
ἂν 

λοιμοὶ ἐσονίαιρ φόξητρα,τε κὰ Ὁ σημείω ἀπ ἐ οὐρανοί μεγαλα- 

ςοι. Τρ 3 τούτων ἁπαύτων οἰ πιξα,λοῦσιν ἐ ἐφ᾽ ὑμᾶς ταῦ χεῖς 

ρος μύτω » "Ὁ ᾿ διώξοισι, αδῥα διδόντες εἰ εἰς σευ γὐὐγδρ τῷ ς φυ- 

λοικαΐ, ἀγομῆροις ὀ)γιθασιλές καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν ζω ὀνὸ- 
ματὸς μου. Σσοδήσεται 3 ἡ ὑμῖν εἰς μδρτύθμον. ϑεϑε ο(ἱῦ εἰς τας 

καρδίας ὑμδμμη πϑομδηετᾶν ἀπολογηϑέμμα!" ἔγω ̓γὰ δωῶσω 
ὑμῖν οὔμα καὶ Ὀφίων, ἢ ἡ οὐ ͵ δεωυήσονται Δωτείπειν οὐδὲ δλύτιρη- 

" παύτες οἱ ἀντικείμϑροι ὑμάν. ΠΙαροιδοϑησεαϑε Ὁ 3 Ὁ κοῦ )9- 

γέων ἃ ἀδελφῶν Ὁ ἡ συήενῶν ΚΙ Φίλων, και: ϑανατώσοισιν ἐξ 

ΝΣ Ὁ ἐσεῶε μισούμδυοιν τὺ παντων διαὶ ὀνοβία μου" καὶ 

ϑρὶξ ἐ ἡώκω κέφαλης ὑμὴμ οὐ μή Ἰγόλητα. ὧν τῇ ̓ ξαθμονῃ ἡ. 

Εἰ κὰν φ , ἴδντε κυκλουμιέ-. ὑμὴκ κτήσοιοϑε ταῦ ψυχας ὑμν.. 

νίω χανὺ ὁ φρατοπέδῶων. πίω ἱερασειλημι, τοπε γνῶτε ὅ ὅτι ἤτίρκαν ἡ 
οὐρήμωσις αὐτῆς. τότε αἱ ἐν τῇ 7 Ἰουδαίᾳ, Φϑυγέτωσειν εἐἰρία ὁ ὀρνν 

᾿ καὶ οἱ ὧν μυέσιω αὐτῆς: »ὀκηωρείϊτωσειν" Οοἱὼ τάϊς χώραις, μὴ 

εἰσερχεϑωσαν εἰς αὐτέων" ὅτι ἡμέραι ὀκδυκήσεως αὗται εἰσὶ, Φ: 

Ε πληρφϑέευαι παὐτὰ αὶ γραμμένα. Οὐα! δὲ τας. ὧν γαρρὶ δὲ 

ἀϑύσεις κὴ ταῖς Ἁ)ἢ 

αναΐκη μεγολη ἱ τῆς γῆς, Ὁ ὀργὴ ἂν τῷ Ὁ λαῷ Οὐ Ουτω ἢ πε- 
σοι ται οὐματι μαχαίεας, ς 
ὦ ἔθνηχαὶ [ ἰερουσαυλήμι ὁ ἔφα πατουμδυη: ὑπὸ ἐθνῶν͵ α; ἄχρι πλη 
οφϑῶσι ἔπι ἐθνῶν Καὶ ἔτι σημφ εἰσὶ τὰ} καὶ σελήνη 

λαιζούσεῳς ον ἐκαήναις ταὶς ἡμέραιρ' ἔφοι » 

αἰχμαλωπίδϑηδονται εἰς παῦτα.. 

"Οὔτ λέγ, : 
᾿ ἐφαννψ ὁ ἔων ̓  

ὦτα αἰκούεπ, ᾿ 

ἀἰκουέτω. μι4. “ΨὙΜΝ 

᾿ ᾿οφν τπιρομνέμν ὌΠ ΦῚ Ἧ πον | 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 4» 

Φᾷ ἄρροις, καὶ ἐϑνγὶ τ “πῆς γὴς σἰσυχὴ ἡ ἐθνῶν ὡΨ ὑποδάᾳ, Ἰλούσης 

ϑα Ἄρίδσηφ Ὁ σοίλοῳ. οὐτοψιυλόντων ἀνϑρωπῶν, Στὸ ̓ φόβου κα 

ποξοσδοκίας “1 ἐπεραϑμῆμ ὧν ΤῊ ἢ οἰκούμδυη. ἀϊ ὁ ϑυνάμεις 

ΤΠ] οὐρανῶν σοιλάυ θήσονται " καὶ τῦτε. ὃ ὄψονται ( ) ἐὸν ἮΣ τϑὰ»-" 

ϑρώπου ἐρλόμδυον ὁ ων νεφέλῃ μ᾽ ἡ διῳωαμεώς ἊΣ δόξης πολλῆς. 

ϑρχομδα, ὧν δὲ ζύτων γβλοάϑαι, τη ἀνακύψαι κρι ἐππίρφιτε ταὶ 

κεφαλεὶς ὑμὴν, διότι ἐπί (εὴ᾿ ἢ ᾿ τολύτρωσις ὑμω.- 'Καὶ ἐπε 

«ιαξολίω αὐτοῖς: ἰδετετίω συχὴν ΚΘΗ ̓παύτα ζα δένδρα" ὅ- 

σαν τυϑοξαλώσιν ἡδὴ » βλέ πόντες ἀφ ἑαυτῶν γινώσκετε ὁπής- 

δὴ ἐπί Ὁ κω ϑέρος ζξήν - οὕτω Ὁ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμες- 

νά λέν ἐρῶ ὅτι ἐήις δεινὴ βασιλείᾳ δ 1 Θεοό. Αμίω λέγω ὑ- 

μέν, ὅτι οὐ μη ̓ἠρυρέλϑη ἡ γένεα αὕτη, ἕως φὐπαῦτα γβμη0 ὁ ᾿ οὐ- 

σ;3 

΄, 
{ στνι ως. 

δος ἐφ ὑμας 

ελῤγύρμα..γ. 

-τῷ Ὁ ἐἐρῷ ἀκόύειν αὐ. 

μῶὼν,η ἥ ἱ λέον μδυη πααγα: ΧΟ  ἐδίσνιω  Φργερεὶς ς οἱ γράμ, 

δφνὸς καὶ ἡ Ἢ " πουρελάύσονται, ΩΦ: 3 λότοι μου οὐ μὴ πευρέλ-- 

«ζοσι. ̓ Προσέχγετε: ̓  ἑαυτοῖς, μήποτε βωρωυϑῶσιν ὑμὸμαὶ αἱ, ΚΕΡ᾿ 

διαιὸν κραιτα λὴ ς ὦ μέθῃ κα Ὁ μεράμναις βιωπκαις, ὦ᾽ αἰφνί 

Τιρὴ ἡ ἡμέρφι ἐκεινητ ὡς παγίς δ ἐ ὑπελεύσε- 

ὩΣ ΔΙ ΣΟ ΤΙΣ ΟΣ ΣΟ ΣΟΙ ΕΙΣ σον τε ΤΠ ΨῈΣ π ἘΠ Σ κυ οὐ χὰ τὴς τπρῆς Ἀέρα λα ε π΄ κ΄ ἜΔΕΝ ν  ΨΝ ΟΣ ΣΥΝ ΧΟΣΟ ΣΟΥ ΣΣΔἝΣ ΘΟ ΣΣΣ 

Ρωμ,».Δς 

τ ὦ! παῦτας οὖν " καϑημῆύοις ὁ: πϑϑϑσωπον πάσης τῆς 

γῆς; Ας ὠἥψεῖτε οιἱῦ. (ὧν παντὶ: ̓καμρῷ φεόμδροι, ἱνα καταξιω- 

γῇ Ἐκ φύγεν" ταῦτα παῦτα ἃ μϑήφψντα γίνεθϑα, καὶ [ σειθη- 
ναὶ ; ἀγγέλου ἢ τὰ ὑοδ δω φρώπου: Ἣν9 5 τὰ ἡμέραι, ων τῷ 

Ι ̓βᾷ ὦ διδοισκων τας ̓  νυχτας ὀξερλόμδρος ἠυλίζετο εἰ εἰς ὄρος 

Ψ ̓κῴλου "μον ἐ ὑλαιῶν. ῷ πὰς ὸ λαὸς ὠρϑριζε πεθς αὐτὸν ἐν 

᾿ Ηζε δή ἑορτη τὴν ἀξύ- 

ματεῖς τὸ, πίος λὺ ἑλῶσιν αὐτὸν" ἘΦ: ἰζοιυτο. )0 7 Σ λριόν. ἰσ-- 

“ηλϑε δὲ ὁ ὁ σωτανὰς εἰς ἰούδον τὸν οἰ λικαλούμδιον. ἱσκαρκω- 

αἰ, ὃντὰ ὧν ἦν ϑριθμοῦ 1] δώδεκα. αὶ ἀπελϑῶν (νελοίλη- 

σέ [ ϑρχέρευσι ῷ Ὅις φρατηγϑὶς ὃ, πῶς αὐτὸν κοαδῷ αὐ- 

τοῖς κοῦ ξ χεέρησαιν, Καὶ ἐσίῤυἐϑεντο αὐτῷ “δργύθλον ᾿δδιωα!. "α 

ὄξω μολόγησε, ΚΟΊ. ᾿ ζει δ) κφι δα τῷ ἣῷ φϑῖραδοιΐραι ο αὐτὸν αὐ 

τοῖς ἅπερ ὀχλου. Ἤλϑεϑ ἡ ἡ μέρα δ ἀζύμων; οΨ ἣ ἢ ἐδὰ ϑύε- 

ἂχ “ὁ πὸ, "λα ΧΟ ̓ ἀπέῤηλέ πέζον Ὁ. ἰωμωνίωυ, ἐπων οἸορδυϑένς- : 

μϑρ. Οἱ: ο ΠΩΣ ὀἰωτῷ, τες ἐτομα σουτῇ ἡμῖν. δ πάχαρία. φάγω 

[πο ϑέλεις ἐπιμᾶσώ μρ 9) δὲς εἰπεν "αὐ, ἴδε εἰσελϑύντω" 

ἐν δ ὄνος Κη 

χξ Ματῇιχς. 

εδε οὶ .Α 

Ματϑ.χς ΒΒ 
4(2».1σ}.8 

. Ματθιχοβο 

μὼ».1σ1.8 



Ματϑχο Β 
“1.8 

Μαγῇ.χς.Β 

μὰρ ΑΒ 
Ἃς αν κοῤἸ. ἘΠ 

Ματθχς.Β 

μδριισὶ. Ὁ 

ἴω..." 
ΌῪν 

. ἕω 1γ.8 

Ματῦ.κ. ἃ 

μὦ»...2 

ὰ τὰ ἷ 

ὑμδά ει ΝΕ ΨῃΎΝΝ ὑμῶν ἀὐϑερῆος κεέρέμμον ὕδα- 

ΝΣ βεναξυνἝἐμεχουθήσάννυυπὸ δὲς" πίω  οὀὐκόαν οὗ οὗ εἰζπο ρέμα 

- πιὼν ἀνυνορήβιωνα, μέζων. 

ὙΓΆΤΊΤΟ, ᾿ 

βδναυστη νῆρἀἰκίας; ΟΝ 0, ὁ διδώσκω:- 

᾿, νῷ Βοδίβ, ἢ καλαί Ἀυμαε ὅπου ὮΣ ὁ αίηγα ΜῈ Ὦ μα ϑυτὼν μα 
“΄ᾳΦλοῦς 

ἣν μκαχών ὑμὴν δείξει ἀυώχεον μέγαὶ ἐςρῶ εϑρον' ἐκὲὶ 

ἀμημδέδαπεὰ Ἀπελθόντες ὃ δὲ εὗρον χαϑῶς ἐϊ ἡρόω αὐτοῖς, δὴ ἡτοῖ- 

ὑκιαὶ) ὅτέ ἐβυεοὴ ὥρᾳ, ἀὐέπεσε, οἱ ἱ δῶδε- ᾿ ῥἐδεδὺ ὀϑϑπαχα,, 

χὰ γηδεῦλον σι ἡ αἰστϑεκὶ ἜΣ ΣῊΝ ἀὐὸθς ἀὐτοιὶ ἐπιθυμίᾳ. ἐπεϑυ- 

μησοι Οὔ: Ἂ πρίασε φαλόνν δ ὑμδβ οὺς χ" Με: πα ϑέ!ν" λές 

γὼ γὰρ ὑμῶν, δῇ; ἀλεέτι οὐρνὴ φάγω ἐξὰ εἰυΐδ᾽ ἕως δου πληρῳῷ 

θη ὧν. (μὴ ἡ βωννλείᾳ δ᾽ οἰ Θεοό: Καὶ "δεξάμενος ποτὴ ὅλον, ϑχαέα- 

φῆστεῷ εἶπας ολάξεπ ζῦπ ΚΣ, ' διαμεθ ̓ σώτε ὁ ἑαυτοῖς "λέγω γαῦ 

ὑμῶν, δηώμη ἡ ίω »νὸ Ἐ ϑυνήματιο τῇ τὴς ἀμπέλου, ἕως ὅτου ἡ 

βασιλεία: ἋΣ Φ εοδ ἔλθη: Καὶ λαξων ἃ ἐμ υἰὰ δ᾽ δὐχαιθατήσοι; ξ-.- 

χλῶσῃ, ὦ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτὸ 511 σω μὰ μου "Ὁ ὑ- 

πὲρ μὴ διδόμϑμον᾽ “Οὐτο ποιῶτε εἰς πίω ἐμίω ὀἀῤαμνησιν. 

(σαύνως κα Ὄ Ὁὸ ποτήριον μᾳ ὑὰ δγπνῆσαι, λύγων, ΤΟ ποτή 

δον, ἥ δανὴ ' διαθήκης Ψ τῷ ἀἕμιατ μι 5," ὑπὲρ ὑμῆως ὠκχαυὸ 

β ϑωον." Πλίμυ ἰδουὴ ἡ λαὶρ τὰ φϑραδιδόντος μὲ ΜῈ ἼΩ εἰ χὶ 

τῆς. δραπέξις. καὶ ὁ δια ἡὸς Ω ἀὐϑρῶπου πορδύεται᾽ κ ἡ ὡ-- 

δασμένον, ηλίω οὐαὶ τῶ Ὁ ἄνϑρωπι ἐκείνῳ δι οὐ. Ὁ αϑρα δίδοται. 

Καὶ αὐτοὶ. ἢ ἴρξαντο συζητεῖν ποὺς ἑαυτοιᾷ ν οἷα ὥραν εἰ πο 

᾿ ἀύτων ὃ ὁῦπ μέλλων ποϑοίοσειν ᾿ “Ἔϑυεν ἢ νὴ ἡ φιλονεικία 

ἐν αὐτοῖς; ἣν, Ἰὲς αὐτῶν δὸ κεῖ ἢ) μείζων δι εἶπεν αὐτοῖς, (Ὁ 

βασιλεῖς ἣ! ὀβνῶν. κυρζδδισιν αὐτῶν καὶ οἱ ἱ ὀἰξοισιάζοντες 

αὐτῶν »δὐήργέται καλοιῶται. ὑμεῖς ὃ τις οὕπως, ΔΛ ὁ μείζων 

ὧΨ ὑμῖν, ϑυέϑω ὡς ὃ γεωτερος» ἐὶ ὃ ἡσρύμϑυ ος, ὡς ὁ διακονῶν. 

τίς )ὃ μείζων, ὃ ἀνὰναίμδυὸς,ἢ ὃ ὁ διακονῶν; οὐγι ὁ. ἀναχείμιε-" 

μος; ἐγώ δὲ εἰμι ὃν μιέσωῳ. ὑρπδῶς ὁ δ᾽ διακόνων" ὑμεῖς δὲ ἐφε οἱ 

διαμομδωνκότες ΜΗ ἐἐμοδε ἰνν ΟΣ πειροεόγασις μϑ' καγὼ 9) 5 ᾿ 

πιϑεμια)ν 

ἐώϑμὴ πιν 

᾿ ϑισνιβε Ἴ 
Α΄ Ἐἶρεϑ ἐκ μός 

ὑμῶν, καϑωϊ, ὀέϑθεσέ ἀλϑει ὃ ὁ πρρὴηρ μου βασιλείαν, ἵνα. 

ϑρόνανν: κρίφονθερμε δδεζοιφυλοὶς 5 5 Ἰσραήλ. 

ΩΣ ἔμζων; Σίμῶν, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ὀἰξητήσοι- 

οἰ δ᾽ ΤΥ δ ύωι οὐφηῥας Ὁ τὐρνίσιως Πέζ. Ἐν 

νῆα νι θὲ Φοραπέ δι μοῦ, ἡ βαοιλέᾳι μΜϑ8, δ' κα 

Ὶ μλϑλλείπη ἡ πεῖς σου. υ"ἡ σύ ποτε ἽΩΩΣ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. ΧΙ 

τούμας, τ σινιάσοιι ὡς (6) οἵτον' ἐγὼ δὲ ἐδεὴ 'ϑέω αἰοὶ (6, ἵνα 
ὑψας, εεαξον «ὗ ζᾷνσ ἀ- 

ϑελφοις σοῦ: Ο δὲ εἶπεν ἀυτῷ, Κύρκε, μετα ( δὲ ἕτοιμος εἰμ κὴ 

᾿Π εἰς Φυλακὴν καὶ εἰς ϑανατον πορδυεόϑαι!. φ᾽ δ ὅπε, ̓Δέγω σοὶ 

πίε, Οὐ Μη Φωνήσᾳ σήμερον δλέκτωρ, πεὶν ἡ τοῖς ἅπαρ- 

νήση μὴ εἰδέναι [ε 'Καὶ εἰπεν αὐτοῖς, ὅτε ἀπέστειλα ὑμας ἀ- 

Ὁ βάλανε καὶ πῇ ρας Ὁ ἡ ὑπυδομάτων, μη᾽ ηἱινος ὑςερήσοιτε: ᾿ 

Οἱ: 5 εἶπον, Οὐδενὸς. Εἴπεν οω αὐτοῖς, ἄλλα ιῶ ὃ ἔχων βα- 

λᾶντον, ἡἀραάτω,, ὁμοίως κα πήραν" ̓  ὁ μὴ ἔχων, ̓πωλησείτω 

ἐν ἱμάπον αὐτοῦ, Ὁ ἀγθ69 σοζτω, ̓μάχαιραν. λέγω γαρ ὑμῖν, 

ὅτι ἔτι Ουτὸ τὸ γραμμένο οὐ δι ἡτελεαθέε ας ὧν ἐμοὶ, ΝᾺ αὶ μ᾽ 

ἀνόμων ἐλθγίοϑη" κ() [γ᾽ ᾷ «δα ἐμοῦτε τέλος ἐχέ. Οἱ δὲ εἶπον, 

Κύρμε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δυο. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ἱκανὸν ὅξ1. 

Και ̓ ὀξελϑων ἐποράύϑη κι. τὸ ἔϑος εἰς ὃ ὄρος τἦμ' ἐλαιῶν. ἰο 

κολούϑησαιν δὲ εἰυπὸ κι Ὄ Φῷ μαϑηταὶ αὐ. Τωνόμδυ(Θ»: ἢ δὶ 

“ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχειϑε μὴ εἰσελϑεῖν εἰς πειρρισμμν. 

Καὶ αὐτὸς ἀπεαστειϑ ἀπ᾽ ᾳὐτὼν ὡσεὶ λίϑου βολίωω, "ἡ ϑεὶς 

Ω σϑνατα πυϑοσνῦχεν, λέγων, Πα, 
ΕἸ βοὐλᾷ ̓φϑρονεβκεῖν᾽ 

ὡ ποτήρα ον Τυτοά απ ἐ ἐμοί: πλίωι μὴ Ἢ ϑέλημα μϑυ, δ λλὰ ὰ 

γ σὸν βρεϑω ὥ φϑη8 5  ἀυπᾷ ἀπελοξά ἄντ ἐβρανοό ε ἐψισίίων αὐτὸν. 

Κοα ,ϑυομδνος ο᾽ ὠγωνίᾳ, “ὀμιτενέσέρον πϑϑσηυχέτο. , ἐδϑυετο 
λες 

δὰ ὁ ἱδρως ἀν. ὠφὶ ϑεόμῷοι αἥματος καιταιξ αἡνοντες ΘΣ. 

γέ! Καὶ ἀῤαρᾶς Στὸ Φ χυθϑστυ ς; ὀλϑων πσϑὸς ζις μαϑης- 

ταῦ νυν αὐτοὺς ἐκοιμωμδροὶ οἵ στὸ τῆς λύπης, ἡ εἶπεν αὐτοῖς, 

πεν] κα ϑεύδετε; λὐαραντες αὐϑοσεύχεϑε, ἵνα μὴ εἰσέλϑητε εἰς 

εἰως΄. γε ἱ 

Ῥ σὸς 

͵ 

ἐραιβ 
{πολησᾷ τὸ ἱν 

μάᾶζον αὐτά γα εἐὗ 

ἣ ἀγεασή α.οῇ. ᾿ 
«,2.8.β.ισὴ 

σοὴ 
Ἃ 

σοβ 

Ω͂ 

στ 

β 

σηπα 

ὩἋ 

4 παρέγείκε. σπβ. 

- βκ . α 

λ 

μι: 

Ι 

; 
δε σπϑ'΄ 

σε 

ν α 

τ 

: “αἴ 
δὶ 

ν"ξ θ.ιβιιὴ “πῇ 
2 κα ϑίσεωϑε. “- : 

χ ᾿ «τῇ 
ἢ φωδεκα. τ’ Χ 

πειρρισμον. ἐπὶ ὃ μὰν ὦ λαλοιώτος, ἰδοὺ ὀχλος μὰ ὃ λέν, μᾶνος 
4 

Φιλῆσοιι αὐτὸν. δὴ ) ἰηξοιῷ ἐἶπεν αἰπὸ, ἈΓᾺ φιλήματι ̓  ἡὸν 

ν ̓ λῤϑρώπου φϑραδίδῶς : ; ἰδόντες ἢ οἱ ἱ θα αὐτὸν τὸ ἐσὸμε- 

νὸν, εἰπόν. ἀστὼ, Κύδλε, εἰ  παταίξομδυ Ψ μαχαίρᾳ". Καὶ ἐ ἐπώ- 

»» 

ταξον ὃ εἰς ( ἐξ αὐτῷ ἢν δοῦλον Ἀρδργδίως, κο ἀφοιλέν αὐ-- " 

ΤΕ τὸ ου τὸ ) δεξιόν. Αποκριϑεὶς. δὲ ὁ Ο πίοι εἰ εἰπέν, Ἐατε ἕως ζύ- 

του. Καὶ ̓ώψα 

εἰς ιὶ οὐραγβνομ)μοιρἐ αὐτὸν θργερᾶε καὶ σρατιρριᾷ 
Κι 1, 

μδυος ἢ ᾧ ὠτίς αὐ ἰάσατο αὐτὸν. Εἶπε: ὃ Ο [μύες ̓ 

Ἑ 

ἰούδας ἃς δι δωδεχα χυθϑήρχέτο αὐτῶν, κὴ ὁ ἡήϊισε Τί Ὁ Τηζοό᾽, 

Ζ 

Ματδκχοῦ 

μὰ». "ἢ. Ὁ 

ἰω .γ.ἃ 

Ματβ.,. 8 

Σ Ἡσκαὶμ γγνιἃ 

με Ὁ 

| Ματθιχοῦ 

“δ .16}.Ὁ 

ἰωαμ.Α 

Ματθ.χς. Δ 

Α(δρ.ιση. ἃ 

Ματθιχς. 

ἑω ἡ. 

᾿ ᾿ “ 

μβιστυπτ ον στ νος ἀσυυποσοσνλι πον ν ἀμτον 



"Ὁ Μιῆβ κα 

Μαῖϑ.κε.2 
μὉ».)σ]» Ζ 

ἰω Ὁ 

μον. Η 

ΠΤ ὺ 

152 ΕΥ̓ΑΓΓΤ. 

Ἵν» ᾿ς [[ νἱ τος αἱ αὐ ὅ βρ.- ον 

χαίρϑν καὶ ξύλων εκαϑ'ἡμέφαιν ὄντος μου μιεϑιὑμδμ ἂν τῷ 
, . : λ “ Ὁ.» {κι ν φ« ΤΣ ν᾽ ἐς 

ἱερῴ, ὑκ ὀξετείνατε τας χεῖροις ἐπὶ ἐμέ “λ αὐτὸ ὑμδμδτνὴ 
ἣν ΟΝ ᾿ς ὁ Ι ο ΕΕΚΒΒΕΝΙ 

ὥρᾳ, αἱ ἡ ὀξοισία ποῦ σπεόφοις. ᾿Συλλαξόντες δᾷ ἀυ Πγ- 

"“" ᾿ .λν 2: Ν ΟΠ [ ὐσινν " 

ἡον, χοὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς (Ὁ ὄκον 0 ὁ δρχιερέως.Ο ἢ Πε- 
᾿ λ ἀκ ᾽ 

ς ἠκολούϑη μακρόϑεν.᾿ Αψαύτων δὲ πὺρ ον μέσω τὴς αὐ- 

λῆς, καὶ συϊκαϑισαύτων αὐτῶν, ἐκαίϑητῷ ὃ Πέρος ἐν μέσω αὖ 

τῶν. ἰδοῦσοι ὃ 

ἀτενίσεεσοι ἀυτᾷὶ͵ εἶπε, Καὶ ἐδιΣ σὰ ἀυπὸ ἰὦ.Ὁ ἢ ἠρνήσατο αὐ-- 

τὸν, λέγων, Γωύα;, ὅκ οἶδα. αὐτὸν. Καὶ μ᾽ βεριχὺ ἕτερος ἰδὼν 
᾽ ᾽ 2 , “ΠΤ ," «ἃ ! ΡῈ . ἐς 

αὐΐον, ἔφη, Καὶ συ ὡἷξ αὐτῶν εἰ.Ο ὃ Πέζος εὐπεν, Αὐϑεθῦπε, δ, 
᾽ ᾽Π ε ΨΚ. δ 5, Αῆ, ! 

εἰμί Καὶ ἀνα ςείσης ὡσεὶ ὡ ρος μμας,αλλος ες δηοινοάζετο,λέ ; 
4,»» χω) , 3 5» ) “. 

γῶν, Ἐπὶ ἀληϑείας κἡ ὀδον μετ εἰ ὦ «ὦ Ὁ Γαλιλαος ὅξην. 

᾽ [ λ ἐ Ἶ λΝ ἐκ Ν. 

αὐτὸν πω δίσκη τὶς χουϑήμδμον ἄσϑθς Ὁ Φως, 

ΩΙ ἐεροδ ἀ θα, θὰ ἢ ληςὴν ὀξεληλύϑατε μϑδ μα-᾿ 

δὲν οὐ Πεοὶ ὁ Ηρόδου ὀξνϑενήσιως. ᾿ ᾿ ᾿ 

ΚΑΤΑ͂ ΛΟΥΚ. [3 

τϑ-- βδὶς διηδόναμ, λέοντα ἑαυτὸν Χέαςον βασιλέω «ἢ. ΟδὲΠι- 
[τ ἃ ! ΜΝ ,- διε τι,»-- -ττφρο---.-. 

λᾷτος ἐπηρφοτησῆν αὐτὸν, λέγων, Σὺ οἱ ὁ ξασιλέις Ω ἴουν 

δ ων: Ὁ δὲ Συτοκριϑεὶς αὐτῶ ἔφη “Συλέγες. ὁ δὲ Πιλοί-- 
᾿ {- ρνττ » νι πλῺ ει σδ, ἐπ 

τὸς ἐπε σοὺς ςὅσ ὄργέροις ρα Τῦσ' ὀχλοις, Οὐδὲν εὐ6.- 
᾿ ᾿ Ὁ»»ἤ ε.Λ ᾿ Ν 

'σκὼ αἴπον ἐν τῷ ἀγϑρώπω ζούτω.Οἱ ὃ οἰ πίοινον, λέγοντες, ὅτι 
ἜΣ λ ! "Ὁ ἐν Ι "ζΖ[ 

Εν ἀνγωσείϑι ᾧ λαιὸν, διδασκων καϑοδλης Ἰης ἴουδαμας, Σρξα- 

υδυος δστὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὦδε. Τπιλοίτος Ὁ ἀκούσας Ταλι 

λαίαν, ἐπηρῳτησεν εἰ ὁ ανϑρθοπος Γαλιλαϊὸς ὅδε, καὶ οὐ ζιγνοις 
δηιὼκ τῆς ὡἰξοισίας Ηρῳδὸυ ὅξὴν ανέπεμυψν αὐτὸν χύοος Ἡ- 

οῳ δέω, ὄντα κὸ αὐτὸν ἱεροσολύμοις ον τως τῶςς ἡμέραις. 

Οϑ Ἡρῴδης ἰδὼν δ' ἰησοιῦ ἐχαίρη λίαν" ὥ γωρ ϑελῶν ς 
γού ἰδεῖν αὐτὸν, δια Τὸ ἀκούεὶν πολλὰ δὰ αὐ ΤῸ ἤλπιζε τι ση- 

μεῖον ἰδεῖν ιὗζσ' ἀμ γινόμδιυον. ἐπηρφδΐα, ὃ αὐτὸν ὡ λόγοις 

“Μανϑικῇ 5 
ΎΒΙ 
ἦω .2 

χα ΒΒ 

ΜΕΝΝΣ ΘΒΒΝΝΟ  ἀρεγοκβορ 
“ ᾽ ἣ ᾿ -“" »ἱ ὡ- ς ὮΝ » Διο. ναὶ Σ ΄ 2 «4 «ἃ ε ᾿ 

Η Εἶπε 3 ὃ Πέζος, Ἀνθρφοτε,κ οἰδὲὸι ὃ λέγφς.Καὶ “αχρῆμα, 6τι π᾿ (κοοιφ' ἀστὸς Ὁ οὐδὲν ἀτεκρίψαν τὸ ἀμτῶ. εἰ φηείσδον 9, σι ὄρχε- 

᾽ “-»} : ᾿ λς Ἄναι ν »Ἢ λε “Ν . “ ῷ 4 

ναούς σδξ υ νι, ἐφώνησεν ̓  ἀλέκτωρ" ᾿εδρ φεὶς ὁ Κύρα- “ οθ΄ βρεῖς καὶ οἱ γφαμιματεις ϑύτονως κωτηοροιεῦτες αὐσ. Ἐζο 

Ἐπ ἡ “1 οὐ τς ἐν δ ς ἰθ μ] “ᾷ«ᾷ'᾿΄,“,,Φςι ᾿᾿ ᾿ξ ΒΕ ΣΨΘΝΙ . ἐρὴν ς δος ον 

τιν, δε ίζλεψι τῷ Πέτρῳ -καὶ ὑπεβρίϑη ἀξέζος ἄιλέρρο δ οι ἢ 
ἐνεον ἐδὸ Κυρίου, ὡς εἶπεν ἀἰυτὼ ,. Οἰε πρὶν ἀλεκτορᾷ Φωνηστ, ἀπᾶρ “σήμερον. 7355 παϊξας,ιθαξαλων αὐτὸν εὐϑνο τα λαμιοαῖν, ἀνόπεμαψαν αυ 

ἰωγ.Δ ἐκ Ε ἡ " ᾿ -,ιο λ ΒΕ ο λ ο ΐ γ ἐπὲ “΄ “͵ῤἀὍὁ « Ρ 1 

Ματϑικ. Η γήση με χοάς. Καὶ ὀξελϑων ἔξω Ὁ Πέζος ἐκλαυσεπικρῶς. Καὶ ἐ πὸν πω ΠΙΛλοίτω . ἐγένοντο ἢ ΦΙλΗ ὁ. τε {Π|λουτὸς ῶ ; Ηρῴδὺς 

μλ».1.}8 ἐν ὥς Ἵ ᾿ ἫΝ ον Μ᾿ » ! ᾿, » ν᾿ ς Ι : ΔᾺ Ε τ ΤΣ ᾿ ον» Σ 

ἱ σίλυ Ον ἀυττὺ. δέροντες" ᾿ οὐ αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μεῖ δρλήλων' χὸθ οὐπηργον γοῦρ ον ἐχθρᾷ 

᾿ Φ ως δι τ ξας ῷ ̓ονν ̓ ᾿ νέπαιζ ρ Ῥ λ ᾿ γ ἀντ τὶ εξ ὄγγς ᾽ πα δι ἐθειε δὲ ἢ ππ κάμη; ζιῤ οὶ Μασϑιχζτι 

ηρώπων αὐλ λέοντες, Γροφήτευσον Δός ἔξν ὁπαΐσας σε!καὶ τὴ σε ἀκα πω! ἀμ Ἐν: 
“ Ἃ ἀΕ ΒΘ, ᾿ς αὐτόν. Καὶ ὡς ἐ- “1 γέκατειλοι τὸν ἀνϑρϑοπον ἴουτον ὡς δστοςοέζφοντα, Τὸν λϑιον δα, ' 

ἫΝ, ὄρ δι α ἀνε τῳ πεν} ὦ 4 δ Ὁ: λα βου λ, ἘᾺ} 
ἴων. ἥνετ ἡμέρα, σζωυηχθη Ἵ» πρέσβυτεθ ον Ὁ λφού͵, ὄρχεις τ ἰδου ἔγω ενωπῖον ὑμὴν ἀνάρινοῖς, οὐδὲν ΠΟ ΕΥ ἐπα οί 

ἐπε Ἧς; , Ἢ “" ; “Ὁ Μ » νὰν, ». γ 

χαὶ γραμματεῖς, ὦ ἀνήγαρν αὐτὸν εἰς ὃ σὰυέδριον ἑαυτῶν, εαἰέγεμψν ῤ τ’ Ούτω αὔπον͵, ὧν κοιτη ορεῖτε κατ ἌΡΤΕ ΩΝ “ὰ Ηρῳδος ἀνέ Γ΄ 

κα τῶς Π 0 ρὲ ον δ Δ 5 εΧερὶ θὰ ΗΕ αν οσουτ ᾿ς. ΚΔ τὰν λιν ον, 9 Ι : 

ν᾿ λέφοντες, Εἰ σὺ εἰ ὁ Χραςος : εἰπὲ μάν. ἘΠπέ δὲ αὐ Το ΕἘαν ᾿ ἡ ὶ μαῖ. γε. πευψα γα μα σε ἀδομο, ΧΟΗ ἰδὸυ δες Οὐ τ, : 

ΕΣ «οὖν, κί οὐ καὶ πιςεύσητε' ἐὰν ὃ χαὶ ἐρφῳτήσω, οὐ μνὴ δτορι-- τ᾽ δε) πεωρογαίνον αὐτῷ.«ποιδοὺ οὐ αὐτὸν δστολύσω. ΑναΓ ΄ 

κω ΠΝ "ἢ ΤῊΣ Ὁ ναι τ : τὰ δά δ κ᾽ ἐπ τνς β λον Ἢ Ι! ᾿ τ τὶ ὑὸς ΨΥ ξ ΡΟ ᾿ 

ϑητέ μοι, ἢ δστολύσητε. Απὸ α' για ἐφοι ὁ υος τῇ ἀσοξῴπου καθὴ ζω ἘΠ ΟΕ ΟΣ “ντολύεῖν αὐτοῖς Κα, ἘΕ πίω “ίζῳ δ ράς ὧν ἢ πὰρ ' 

μδνος ὧκ δεξιῶν “᾿ς δυνάμεως “οὐ Θεοΐ.. Εἶπον δὲ παύτες, "ἢ "ληϑεὶ λέγοντες, Αἰρεζουτον, ἀπόλυσον ΗΝ ᾧ Βαραξξαν. 

ἧ . ,ῳ ὦῳ . ᾿ ν ες φ ᾿γζ - “. ἱ ͵ εἰ “ λ Ι “- », “] Ὁ ὁ ὲ 

Σὺ οὐ εἰ ὁ ἠὸς Τῷ Θεοῦ; Ὁ δὲ πυϑὸς αὐτοιξ ἔφη, Ὑμεῖς λές ὁ δεῖες ἱεῦ δια φάσιν πα, ϑυομλυϊῳ ΡΝ ἡ νω (κα ΦΟΤΘΕ- Ὧ 

ὙΠ Δ “0.5, αἱ ο «ἃ πον Τίζη χρείαν ἔχοὶ τυρά- “ἢ τᾷ φλημῆθος εἰς φυλάκην. Πάλιν ουΐ ὁ Πλοῦτος χα ϑσεφωνη--" τ 

τς εθκρί θμ οἰδότν, τη ἀρίανἐρμϑωμδρτιείς “ὁ ΛΓ ἠὀ πχὯ βνηδας ἐς φυραων, πώλν κί ἐτιλόΐας οραφαίρν 
' αἰ: αὐτοὶ γα ἠκούσα μδυ Στὸ ὅ ςοματὸς ΡΝ "ὠπῖ βι σε ϑέλων Σατολῦύσαι δ᾽ ἰησοιο οἱ ἢ ἐπεφωνοιν,λελόντες Σ ταῦ 

' ᾿ ᾿ : ὶ ᾿» ' : ᾿ ξ ᾿ . φ' ; » ᾿ ΠΣ: 

: ὯΝ 'φικλυν λ ε ἈΝ’ Ὡς ᾽ν ον κ0, "Δ νυ - τις αν, ᾽ ᾿χέν.Οἢ φοῤτ εἰτὰ δὲν ; ; Τῇ] ἣ 
. αι δ᾿ τὸν Ἢ εἰ γ.2 ἄχ αὐ ηδγ' ἐ. ᾿ ΓΙ ν ςαΌΡΦΟΟΥ ἀστὸν. ΤΟΥ φόθος αὐποις 

Ἐετὴ ο χγ. Α ΝΠ ΟΥΑΤΩΥ ΟἾΟΝ ̓  πλὴν αὐτῶν, ἠγαῦϑυ : κῶν δὶ α τὐρος ϑ ον, Θ᾽ ρος νσκλὶ. 9 ὙΠΟ ΤΟΣ ϑν, δς Πα ᾽ς ν Δ , 

, βπρδν ῷ Τπιλρτον. ἤρξαντο δὲ κατήλοβοιν ἀυὉ ὲ λεόρντες ᾿ Τουτὸν Ὡς ζιον ς΄. κᾷκον ἐποίησεν ον) οὐδὲν ἄτυ ἡ ἀρ ἐυβὸν ΚΡ ἀυτῷ .«1ῷ}" Ὕ β 

ΝΝ [ ΝΡ ᾿ : »Ἱ ων ἃ Ννο, Ι ᾿ ; " [ “ -“ε : - Ι᾿ “Φ νᾶφ» ἢν ᾿ ε.ἷ». ΒΟ ΨΟΥ ΗΝ 

ΠΡ ΗΝ εἴρο μἕ διαςφέφοντα 2 ἔθνος ἢ ἡ, κωλύοντα Καισοῦρε Φο- ᾿᾿ἡδγο τῷ δευσος οι» ἀν} ὀυταλύσω «ΟἹ Ὁ δέ κΆ!γγ1ὺ ἐμῶν ς μεγοίλαις, 

ἌΣ ΐ : 
- ὼ π᾿ 



ΣΝ ὑπ περ ον ΘΗ Θρν τ ον : - ἀρ τς ἐδ Ἐπ ες ᾿ 

ἐ Ἷ δε : ΕΣ 
ζ' ὟΝ οὐ σῇ “πιὰ ἈΝ μμαβεωῥων ρλνρυδι: -ἄ τ Πιὼ οἵ μετενοήσυμνς ληζοῦ.. πὰ ΓΙΡΟῚ καὶ ἀτήσων τῷ πίματν ον Κ Κυρίν. ἴα κατ β 

-" ᾿ ΝΝ ἘΎΑΓΥ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΎΚ πε “" 
ἐγτουλλῆυοι αὐτὸν ξαυρφϑύωαι, καὶ κρίτινον αἱ φωναὶ αὐτῶν ' . ἤ ἢ ἐμοῦ ἐση ὧν τῶ Ὁ παραδείσῳ: ἨνᾺ ὃ ὥσει ὶ ὥρα: ἕκτη, καὶ ἡ σεότορ ἐν τε δ, 

“Κρ οὐ δ ἀργερίων. ὁ δὲ ζ δῷ ἐπέκρινε Ἄνμϑει ἡ Τὸ αὔτη-- ΞΘ μές ἐφ ὃ ὅλίω τίω γέ, ἕως ὥξας ἐννατης. ὦ ἐσκοηϑη ὁή- β 
νυ Δ μα αὐτῶν" ἀπέλυσε. ὃ ̓αὐτοῖς Ἣν δια ψείσιν "Ὁ Φόνον βεξλημά δ Ἢ Διός, ΚῚ ὁ ἐρέαϑη γὸ χατεπέτοισμα τε ναοῦ μέσον. Καὶ φωνήσας 

υνν εἰς τίω Φυλρκῆν, ὃν ἡποιώτο. Τϑ ν ἑησοιώρ πωρέδωκε τῷ ϑε- , μδαζεαμ, τ᾽ Φωνὴ μεγαίλῃ ὁ ὁ ἴησοις εἰ ὄπα, ̓Ράπερ, εἰς χαϊροίς (υ" τὔραϑύ- γάλλ 
βϑι τὰν λήμαπ αὐ. 'Και ὡς ἀπήγαγον αὐν , θγιλαξόμϑροι Σίμω- τι ὌΝ. συμ ὁ πρῦμα μου. Καὶ ταῦτα εἰπὼν οἰξεπινώσέν. ἰδὼν ὃ ἣ 

γόρϑενος Κυρ ἰωαίου  ἐρ μϑϑου ἀπ ἀγορά, ὑπέϑηκαν ὠσὶν “ ΒΝ “ὁ ἱκατονταραθς " Ἂ γϑνο μϑνον, ἐδόξασε Φ Θεὸν, λέγων͵ ὄντως ἀπὸ 
φῦ ρβ ὃν φέρ οὐδ: ὁπιάϑεν Τῷ ησοδι. Μκολρύϑε ὃ  ἀυτὴ πολὺ πλῆ- οὐδ ἦν ὐθι. ἀύϑερπος ἐδδξ δίκαιος [εὦ. Καὶ παΐτες οἱ συμυπουρα βυόμε- 

ἢ ἐς, " τ ὅος Ἡ λού, καὶ εὖ γαϑαμκών, αἱ Ὁ. ἐκόπῆοντο ἢ ἐδρίαυοιωυ αὐτὸν. "᾿ ο΄ γσιὄχλρι οὐχὶ τέι ϑεωθίαν ταὐτίαυ γνϑεωροιίτες ζα γβνόμδρα, Ἢ 

ὩΦΦΠππε Σσραφ ἢ 9 πεῦς ἀὐταρ ὃ  ἴησοις ἐξ ̓γθυγατϑες Γερεσολήμι, ̓  -ὸ τύηῆοντὶς ὁ ἑαυτῶν ἴω φἤϑη ὑπέςρεφον. Ἑἱςήκεισαν ἢ παΐτες οἱ ᾿ [ δ Ὁ, ἼΝ μηκλαετε ἐπὶ ἐμέ, πλίω ἐφ᾽ ἑαυταβ ἠλαΐετε, ἡ ὁγια τέχνα, " γνωροὶ ἀνῇ Ὁ μακρόϑεν, ἃ γαωυαϊκὲς αἱ σἀυακολουϑήσοισοαι αὐ- 

Ξ ὑμδμο δι δοὺξ ΓΙ ἡμέραι ον αἧς ἐρ οὐσὶ ̓Μακάρκαὶ αἱ σεῖς ἡ | πβ χῶδυτο τὴς Γαλιλαίας, ὁ ὀρόρσσει ταῦτα. 'Καὶ ἰδοὺ ἀὐηρ ὀνό- ὁ, ΑΝ Νὴ 
" ρα!., Ὁ κοιλίαι αἵ ρκ ἐγβύνησαν, ὦ μα-οὶ οἱ ἐκ ἐθήλοισαν. Τότε Ν᾿ μ: μαᾶπ ἰωσὴφ, βουλδυτὴς ὑ ὑπαβγων, ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ δὲ καμος, τς 

᾿ , ΠΡ Δ’ ἃ δ τ ρξοντω λέγήν Ὅς ὁ ορέσι, ̓ Πέσετε ἐφ᾽ ἡμας" καὶ ζῖς βουνοῖς, “"- ΠΌΘΟΣ Ηῷ ἢ) συϊκατατεϑήμδιύος τῇ ἢ Θουλῇ ἃ τῇ φῳεαξει αὐτῶν, 

} ἀρῦ: Καλύψαπὴ ἡμαΐ. δ εἰ ὦ (κ᾽ Ὁ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, φῳ- " : ' Ἶ Ἀπὸ ̓ἄφαμα δας πόλεως Τὴ] ἰουδα ων, ὃ ὃς ΧΩ πρϑϑσεδέχετο ὃς ᾿ 

Ε τῷ Ὁ ξηρῴ δβυηταρ ΐλοντο ὃ ὃ "ὁ ἵσεροι δὺο κακοῦροροι σαυτῷ τῇ “ οὶ αὐτὸς τί βασιλέϊαν Ὧν  Θεοό "ς ̓ν τυϑοσελϑων τῷ Πιλοί- | 

"ἘΣ ἀῤαιρ ἐϑύωυαι. 'Καὶ ὅτε ἀπήλϑον ὁ ὃ π ως ἂν καλούμες οἷ Ἔ. Ὁ, ἡτήσουτο ΝΣ σώμα τῷ δ᾽ ἕησυδ Κφα [καϑελῶν ααὐοὸ ἐνετύλιξεν ΝΝ “ἰ 
οἴωβδ 0. ον κρανίον, ἐκέι ἐςξαύρφοσον αὐτὸν »καὶ οὖν κακούργοις, ὃν μὸν ΗΝ αὐτὸ σιν δὸνι χα ἔϑηκεν αὐὴὸ ον μνή μαπ λαξατῶ, διῶ απ : ᾿ ἾΠ 

ὡκ δεξιῶν, ὃ ὃν ἀϑξ Ξριφερῶ νι Οἱ ὃ ἰησούς ἔλεγε, Πάτερ, ἀφις ᾿ ω "" ἐδέπω ἐσδεὶς καίμδρμος. Και μέρα μὸ ὃ χβρασκάυη, ὼ σείξξα, ᾿ " αὐτοῖς οὐ γουρ  οἰδδισι Ἧς ποίουσι. «Διαμεραζόμδροι δεέΐᾳ ἱμάτια “ς΄ ᾿ ὧν ἐπέ Φ σας. ἢ ἀπο χϑὺ ϑήσοισαα 3 νὰ γὼ αἸκεᾷ αἵτινες ή 78 

δ ᾿ αὐτά, ἐξαλον χλῃρ ον. καὶ εἰρήκει ὃ λαὸς ϑεῶρᾳ ̓ Ἐξεμυκτή- Ν σζωεληλυθυαι αἰνπῷ ς ὀκ 4 ἡ Γαλιλαίας, ἐθεώσαιντο ὸ ἐρηβείν, 
ο ΝΙΝ ἐαζονὃ ὃ Ὁ οἱ ἄρμϑντες σὰ αὐτοῖς λέφοντες, Αλλοις ἔσωσε, συ 2! πε ᾧ ὡς ἐτέϑυ ῈΣ σῶμα ἜΣ ὑποσρέψασαι ὃ 3 ἡτοίμα ἀρφμα- 

σοίτω ἑαυ, εἰ ὅτος ἕξιν Χοιρὸρό πΘῶς ὠκλεκτὸς. Ἐνόπαι- ̓ ς αἱ ἊΝ τα ὃ μύρα. ὁ μδὺ σώξῥατον ἡσύχασαν κ' ΕΑ ἀπ 

ζν: ο  ἀπῴ καὶ οὶ φραπιῶται ποϑορεραθ μοι, ὠ ὄξος ἀσεοσφέ “ Τη δὲ μιᾷ ΔΜ σας ἁτων ὁ ΡΣ Ρ βαϑέος ἤλϑον δὶ ὃ Ὃ κϑιμαρια. 
βοντες ἀντὶ, "Ὁ, λέλοντες, Εἰ σὺ ἃ ὁ βασιλεῖς Τὴν Ἰουδαίων, δ: : μνῆμα, φέρουσαι ὰ ἡτοήκα σαν δρώματα, καί ενερ σὰ αὐ-- ΗΝ 

᾿ πο αὶ σον σεαυτὸν. Εν; ὃ 1, ΩΣ αφη 7.2 αμιμέν ἐπὶ ᾿ οἰμπτ 2 2 ἄμ- τχοῖ ταῖς. εὗρον ὃ ῷ λίϑον δὐποκακυλισμιένον: Στὸ “Ὁ μνημαίδυ,οὴ ζ 
᾿ οὐ μασιν Ελλίωωικοῖς κὴ Ρωμεαϊκοῖς ἴω ΕΘραιϊκρῖς, ΟΥ̓́ΤΟΣ ἢ. “ ἐἰσελϑοῦσαι ΕΝ Δ ἀῦμα Ἐ Κυξ ον ρει ἐπ κον" ΞΕ 

ον ΣΤΙΝ  ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩ͂Ν ΙἸΟΥΔΑίΩΝ. οὐ τῷ διαπορᾶσθαι αὐταὶ εἰδὴ θύπευ, ὁ ἰδοὺ δύο ἀνόρες ἐπέ. 660) τς ᾿ 
ἽΝ τ Εἶρϑ ) δ κρεμα ϑέντων κακούργων ἐθλασφήμει αὐτὸν, "λές τ τ᾿ σηστεναμταις ον ἐσθήσεσιν ὠφρατῆούσαις. ἐμφόβωνδε ϑβνομέν ᾿ 

2 1; Εἰ σὺ εἰ ὃ Χελοῦς, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμας. Αποκχριϑεὶς ὃ ᾽ πὰ γῶν ἡ ἀνω: κλινουσῶν Ωὃ χοδόστωπον εἰς Ὁ γώ » εἰπὸν χοῶθς ες 

ΝΣ ὃ ἕτερος ἐπέπμα υπὶ, λέγων, Οὐδὲ Φοξῇῃσυ ῷ Θεὸν, ὅτι ῳ, ἐῶ τας, Τί (ζυτύτε το ον ζῶντα μὴ νεκρῶν; ὑκ σιν ὦδε, Ὁ το 

ΠῚ] πβάυπῥκρίμαπ εἰ; Ὁ ἡμεῖς, ΟΣ Ὰ δαί: ἀξιὰ ὙΡ ὧν ἐαξο- ΝΗ “-"" ἰρέρϑηι Μνήώητε ὡς ̓ἐλαλησεν ὑμῖν, ἐπ ὧν ὃν τῇ ἢ Γαλελαϊ τ κέφι 
ξαμδυ. Χπολαμβαν ομδ ὦ ὰ 3 γοὐδιν' ἄτοπον ἔφραξε. κοὶ δι... ᾿ λέγων, ὅπ δῷ τὸν ον: 48 ἀνϑρωδου αϑρα δυϑέεῶαι ἐρχάρας πο Ἂ 

ἧς ἤρεπ Τῷ Ὁ ἤησοδ, Μνήϑηπ μου Κύρκε, ὅταν ἔλϑης ὧν Τῇ. ἢ βασι- : ᾿ὴ ϑρῶπων ΕἾ ὑμδρτω λῶν, ἃ καυξῳϑέμα!, δ᾿ γείππήμεξα, ἌΣ... Ἣν 

ρῶν, Καὶ: πον ἀπ ὑκοδγἀμίων λέγω. βμ "σήμερον μετ ἘΣ πι π- ἐπι ϑησε δ ριμάτω τ ἢν ἢ 

ἀντ πο χὴ - ἀβες ᾿ δὰ ᾿ 

πῃ αν ΝΣ ᾿ τ] 



μρσεστοπασεο 

πὸ ἜἜΥΑΓΓ,. 
, στὰ ὅστε ἐδμνημείω, ὐπήτίειλαιν ταῦτα παντα Οκ ὙΜΕ ἡ πᾶ, 
οί. πις ἧς λοιποῖς. Η οὗ οὗ δ ἢ ̓Μαϊδαλίωη Μαέκα ὦ ἰωάννα: ῷ Μς- 

οκὰ ἰακαΐξου, καὶ αἱ λοιπαὶ σιὼ αὐταῖς, αἱ ἐλέρον τεὸς ζυ 

ἀὐπορόλοις ταῦτα: αὶ ἐφάνησαν ἐψώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος ΝᾺ 

ῥήματα αὐτῶν Ὁ) ἡπίσοαυ αὐταῖς. ὁ Πέζος λύαρας ἐδρα- 

μὃν δὶ ἡ Ῥ μνημεῖον, "Ὁ 4 ἡ αἰρακύψας λέπει ἃ ὀϑονια καίμδμα 

Ὶ 

μόνα; Ὁ ἀπηλϑεμσσοθς ἑαυτὸν ,»ϑαυμαζων νὰ γέγρνος. Κα) 

ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτὶ ἡοῦ ς πορῴόμδοι, ον αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κωμίω 
ἀπεχουοῦ ταδιοις ἑξηκοντα Στὸ ἱερουσαλήμ, ἢ ὃ ὀνομα ἕμμα- 

οὐξ"ᾧ αὐτοὶ ὠμίέλοαυ ποθ δλήλοις φδρ παύτων τῳ συμζε-. 
ον εἰ Οὐτων.Καὶ ἐϑβυετοὺν τῷ ὁμίλει αὐγοὶς Ὁ ἡ συζητεῖν, (Ὁ 

“ὁ ἴησοις ; ἐπίσας σἰξυεποράγετο αἰὐγοὶς οἱ ὃ ὀφϑαλμοὶ αὐ- ̓ 

τῶν ἐκρατοιῦτο Φ' β μη )νῶγα  διύτον. Εἶπε: 3, ἔσεθς αὐτοις, 

Τήες ὦ λόγοι οὐδοι, οιἢ ἀυπιξ άλλετε πϑϑς δῆλοι φελπα- 

τοιίστες, ἐξέ σκυϑεφοποί, Αποχριϑεὶς; 3 ὃ ἐς ῷ ὄνομα Κλεῦπαι, 

εἶπε σης αὐτ, Σὺ μόνος παροικεῖς ῳΨ, ἽΣ ἐρεσοιλῆμ, Ὅ: ἐῶ ἐ- 

γνωφίρ βυόμδρα ὧν αὐτῇ ἐνταις ἡμέραις παωται; Καὶ ἔπεν 

αὐτοῖς, Ποία: Οἱ 2 πον ἀυτὼ, Τὰ αδά ἵησ ᾧ 5 Ναζωραίε, ὃ ὃς ἐ- 

ἥδε ἀὐὴβ αὐροφήτης, φωωατος ἐν ἔργῳ κ λόγῳ ὀγανῆον 

Ἰωὰ ὄ κὶ Χ) παντὸς Τ᾿ λοιοὺ υύπως τὲ πουρέδῶκαν αὐτὸν οἱ Φρχερεὶς 
«ἡ Ο φνο ο Ὁ οἱ οἱ ὠρχοντς ἡμὴ εἰς κρίμα ϑαγαου, ὦ ἐςκυρφοῦ ξζῦτον. ἡ- 

μεὶς 3 ἠλπίν οὐδ ὃ ὑχι ἀὐτὸς ὅξην ὁ μέλλων λυφϑύσϑαι ὯΝ “τ᾿ 

Ἔϑηλ. ΣΝ 2 σὰω πᾶσι Ουτοις τες ταὐ τίου ἡμέραι αἰγ4 σή-- 

Μμερον, ἀφ, "οὗ οὗ ταῦτα; ἔϑυετο. Αλλὰ ω γι αγλές ἵενες ἐξ ἡμὴ 

ἐξερηοδηι ας, γενόμδραι ὄρθριαι ἐπὶ Ὁ μνηβδεῖον, μὴ εὐρασαι 
Ὅσω τῷ αὐ Κ ἤλϑον, λέγουσαι ὦ ὀηϊασίαν ᾳ ̓ἰθλῶν ἑω ρακέναι, 

χα ΓΣ; πιρεύὰν τῆ πᾶσιν σὶρ ἐλαίληοξ οἱ τ οὐχὶ 

στα. ἐφά πϑεῖν ὅς Χραρον, "ὦ εἰσελϑεῖν εἰς ̓ δυξᾳ αὐ; Καὶ 

Ὡρξ  ὠμῆρρς: δυτα. Μωσέως. ὼ δπὸ παϑτῳν:Σ ὅ: χδοίφητῶν, δ δ ἢ 
παν ιἀ τῇ. ὧν παίσας ποὺς γραφῴςζᾳ «δὶ ̓αρῦα, 

ἐμ ᾿ )οῦ ὁ ἐπερεθονίο, και αὐτὸς φυδϑσεποιξι 

δ γιο) εν, 

, 
1 Ὡς σιποιήξ 

πο βιν 

τχαλυμπ 

ὅν β 

Ν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. Πα ω7 
“ πόῤῥωτέρῳ πὸ ρψεῶς. Και Ἱπωρεξιαΐσειντο αὐ αὐῇ »λέροντες, Μεῖ- 

' νον μΆ) ἡμὴ ὋΤι τθὸς ἑασέραν [η, ᾧ κύκλικαν ἡ ̓ ἡμέραι. Καὶ. 

εἰσηλϑε Ἢ μεῖναι, σίὰ αὐτοῖς. καὶ ἐδ σετος ῳ τῷ κατακλιϑίεναι, Ε 
αὐτὸν μεβαύτων, λαίων ῷα ΠΣ δὐλόγησε, καὶ κλάσαρ, ̓  

᾿πεδεδὸου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διϊευοἰχθησὰν οἱ οἱ ὀφϑαλμοι, "ἢ ἐ ἐπέ- 

))ώσειν αὐτὸν᾿ "ὰ αὐτὸς, ἄφαντος ἐγήμετο ἀπὶ αὐτῶν. χα εἶπον 

“σθὸς Σλλήλθιρ, Οὐχ ῆ καρδία, ἡμὴν χαηομδυη᾽ ως ον ἦμιν, 

ὡς ἐλοίλει ἡμῖν ὧψ τῇ ἢ ὁδῷ, Ἰὼ ὡς διίιωοιν ἡ ἡμῶν ταὶ )ραφαρ; 

Καὶ Δύαςοιντες αὐτῇ τὴ γώρᾳ, ὑπέρρεψαν εἰ εἰς ἱερεσοίλημ, Ὁ εὖ εὑ- 

Ὑ τ σιλυηϑροισμένοις ὧν. ἕνδεκα νὰ Ὁ (ὅσ σίὰ αὐτοῖς »λέργονδαρ, 

ὅτι Ἰγέρϑη ὸ Κύρμος ὄντως, ᾧ ὠφϑη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ὶ ὀξι- ͵ 

ον ΡΟ, ον τῇ ἢ ὁδῷ, χα ὡς ἐγγωοϑη αὐτοῖς ων τῇ ἡ κλάσ Ψ ἀρ- 

Ταῦτα: ἢ αὐτῶν λριλοιιύτων, αὐτὸς ὃ ὁ ὑποοιζ ὁ ἐφ" ον» μέσω 

αὐτῶν (ὃ λέγ αὐτοῖς, Εἰρίωνη ὑμῖν. Πτοηϑεντές ὃ Ὁ ὦ ἰμφοίοι 

υόμδυοι ἐδύκοιωυ πνεῦμα ϑεῶρειν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τῇ Τέτο--. Ζ 

δφι)μμένοι ἐσὲ Ὁ διατί δια, λογισμοὶ φΔϑμαξωνοισιν᾿ οΨ ταῖς ἀρ-. 

αἰ ὑμδῇ, ἴδετε ταὶ χεῖράς μου καὶ ἐδὺ πόδα; μου, ὅπ αὐτὸς ! 
ἐγώ εἰμ: ψιλαφησατ μέ ῷ ἴδετε, ὅτι πνίυμα σερκαι ᾧ ὀςέα 

ἐς 

ΠῚ 

' γέγραπβαι, οὕτως ἐδ πρϑεῖν τὸν Χραςῦν, 

ὑΚ. ἐγ, καϑῶς ἐμέ  ϑεωρεῖτε ἔχοντα. ̓6ι ἡ ζυτο ἐἶπων ὑπέδειξεν Ὁ 

αὐτοῖς ταῦ χεῖρες "ἡ ὧν πύδας. ἔπ ἀπιρουιστῶν αὐτῶν Στὸ, 

Τῆς χαρας,κ) ἡ ϑαυμα ζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, ἔχετεῖς βεφσιμον. 

ὀνϑοιδε ὯΝ ἢ ἐπέδωκαν ἀνπχθύος ὀπῆε μέρος, , στὸ μᾶμο- 

σίου κηθίου. μὰ ἱλαρων ὀνγώπιον αὐτῶν Ἵ φαὴν. ἐπε : αὐ- 

σοῖς, Οὗτοι οἱ λόγοι οι ἐλοίλησοι ὥῦθος ὑμαῖ ἔπι ὧν σὼω ὑμῖν, 

“ὅτι δὲ! ἡ πληρφοϑέωυαι παῦτα ἃ γεγραμμένα ἐν τῷψόμω Μω- 

σέ ως ἀχαορφηταις κὶ ὁ ψαλμός φδὰ ἐμοό. Τοῦ διευοιζεν αὐ- 

Μαροςῦ' 

ἰῳ.χ.Ἐ 

δ 

Πραΐξ.}.Ὁ . 

ΕΣ 

χῶν τὸν νοιίο, Ἂ σλνιδαι τας γξαφας, ὦ εἰ εἶπαν αὐτοῖς, “π ὅτω Η γή ΝΒ 

"ὁ ἀυαρηναι ὼκ γε- 

οὐ πὶ τῷ ὁ κρῶν τῇ τείτῃ ἡμέρᾳ, Ὁ ὁ κηρυχϑίκῦ αι τῷ ὀνόματι ἀν: με- 

ταΐοιαν καὶ ἀφεσιν ἁμδρπὼν εἰς παύτα ἔθνη ,Ὄρξαμδυον 

Στὸ Ἱερουσαλήμ. ὑμεῖς δὲ ἐξέ μδρτυρες Οὐύτων." Καὶ ἰδουέ ἔγω 

| δποφέλλω πίω ἐπαπελίαν ὅ ὅ πατρὸς τὺ ἐφ᾽ ὑμας. ὑμεῖς 3 ἐν 

᾿ϑισώτεον τὸ πόλει! 

ὕψόίς. ἐξήγαγε 3 2 αὐτου ἔξω ῦ ἕως ἐς Βηϑανίαν" καὶ ἐπώβας 

λὴμγἷ ἕως οὗ ὀνδύσῃ 

. ὃ Υ͂ 

': 



ταὶ χεῖρας αὐτοῦ, δ) λόγησεν αὐτοιξ. “Καὶ ἔγβύετο ἐν τῷ δ λογεῖν αὐτὸν 
αὐτουὶ, διέφη ἀπὶ αὐτῶν, ἢ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρᾳνόν. νἡ ἀὐτοὶ ποοσκύ 

γήσαντες αὐν ὑπέφρεψαν εἰς ἱερουσουλήμί μβλχαρας μεγολλης" "ἡ ἤσαν 

διαπαντὸς ὃν τῷ ἱερῷ, αἰνοιώτες ὦ Δ)λοχουῦτες τὸν Θεόν. ἀμίω ; 

Τὸ χτ' Λουχαν δ᾽ αγέλιον ἐχραΐφη ον ςίχοις Φχοζ, κεφαλαίοις τμῷ. 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚ ΤΟΥ͂ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ. 

ΜΗ Ἰακώξυ τῷ ἰ ποὸ Ἡρώδου μ᾽ τὸ πάθος" Κυρία ἀἰποκεφδμοϑέντος, Ε οχα, 
Ὕ τος πθϑτων ἔχρααν β)αἰέλιον, πο σα χλυϑεὶς θα Ὁ Ασίας ὅχισχό- 

' (ἢ ὟΝ πων, ὦ κτ᾿ Κηράνθου ἡ ὀίων αἱρετίκϑίυ, ὃ χιόλιςα τηνικαῦτα τῷ ἢ Ἐμ- 

ὃς ἀντ ἃ Ζῶ ζιωνιτῶν δόγματος αὐακύνψουζος, ἣὮὋ φασχόντων ὧν Χ Θαςῦν πδϑ Μα- 

οἷας μυὴ γεβυδ ῖ,. ὅ9εν ἡγα [καοϑη τίο θεία» γϑνησιν αὐτῷ εἰπεῖν. χαὶ ὀννζωυ δὲ αὐτίαν ζού.- 

του τῷ συϊγράμμιατος φέρφεσιν : αὐαιγνουξ Ν᾽ Μαηϑαίου, Μάρκου χαὶ Δουχα ζ τεύχη, 

ἐδοχίμασε μϑὺ ὦ ὕφος ον ἱςοριών, χα δδηδν αὐηους εἰρηκέναι ἐξεδαίωσεν, ἑνὸς δὲ ἐγιαυτῷῷ 

μόνον, εἶν ᾧ χρὴ ἔπαϑε, μ( τίοὼ φυλακὴν Τωαΐνου, τζωὺ ἱξορίαν σεευτάξαι.. ἐαΐσας τοίνιωυ ὧν 

οὐιαυτὸν οὐ, πεωραγμένα χορ “δι᾽ τριωΐν ἐϊξετέϑη,τῷ αὐωτέρφυ γρόνου, ρὶν ἢ ὧν [ὠ- 

ΦΩΑΝΝ ΗΣ δ! αϑῶἔυ ἠγώπησεν, ἦὸς Ζεξεδαίου, ἀδελφὸς Ἂ Ἵ ᾽ 

αὐίωυ ἐμιξληϑζῶαι εἰς δ εἷρκ τζωὺ Του ς ποραξῴς ὀξέθοτο,καϑοὶ (ἀφιωυιοϑέζαι δοιυήσε οις. 

ὄχιμδιώς ζς τέταρσιν δ: αγελίοις οντουϊχόμοισιν ἐδιαἣρ ὦ Ύ διαφωνίαν Δ δυκουσὸμ τῇ 

Ιωαϑνου ΤΟΣ λοιπῶν εἰργή. ἔγραψε ἢ μίαν ἐχτςολζω ἧς ἡ Ὄοχή ὅν, ὃ ζὦ ἐπ᾽ Ὄρχῆφη- 

τίς κυ οοὶ πόῤτων ἐκ κλυσιαςικν ὁ πεπταδευρϑμων δ δρων ἐ[κρίν6 ). αἱ ὃ λοισταὶ δύο, 

ὧν κἡὶ όρχή 651,τοο τος μδὺ, ὁ ὠρεσζύτερος ἐκ λεκτῇ κυρία: δευτέρας δὲ, ὁ ὠρεσξύτερος 
Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῶώ, Ιωαϑνου ρεσζυτέρφυ λέχϑνται, οὗ ἔτι χαὶ νιῶ ἕτερον μρῆμϑι οἰ τῇ 

Ἐφέσω τυ[γὸρᾳ. χαὶ ἄνες νομίζρεσι, ζοὶ δύο μγημεῖα [ὠαϑνου ζῇ τῷ δὐαγίελιςοί «ἰδὲ οὗ, 

ἡνίκα κυ ζαξιν εἰς Παπίαν 1 ζούτων εἰχροα τοῦ ἔλθω ϑυ, ἐϊξηγησύ ἴθα. .ποιγαροφιῶ πεοσῶ 

ρέσχαιδεκώτῳ ἔτει, δεύτερον μ(ν ἸΝέρωνα διωγμὸν χίνοςῦτος Δοροτίανδ, εἰς ΠῚ αἰτίκον νῆ- 

σον αὐθιορ οϑεὶς, σεευέταξεν ᾿ἰποκοίλυψιν, ζει μετέφρᾳισεν Τουςζῆνος μδτυς χαὶ Ἐίρζυ εἶος. 
"ἢ ΄ Ἂ ».-: ᾽ 
σφαγμτος δὲ Δομετιανοῦ, χαὶ “δι ποχσάξεων αἰνεν ὯΝ κἱ τίωὐ πολχωὼ ὠμότητα αρ)οὰὶ 
συϊκλήτου εἰχυρω ισῶν, ΑΝ έρξα οἷς Ἐφεσον ὀῤαζϑύξα, ἕως Τρᾳϊαν αὶ βασιλέως ἐκεῖ- 

σε δια, τελέσας, (δὲ τς Ασίας ἐλερϑηίωσε χαὶ. ὠκοδόμωσεν ἐκκλησίας, χοὴ λίαν γη- 
οφϑίσας, ἐξηκοφῷ ὁ δύῳ ογιαυτωΐ μ᾿ Ὁ πείθος Κυρίου πελθυτήσαις, πλησίον τὴς ασϑοφρη- 
ἀϑϑης πόλεως ἠξι ὅ)η τῆς χϑιμήσεως. ᾿ ; 

ΒΙΟΣ ἸΩΑΝΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ͂ 
ὧν τῆς τῷ Διῳῤφϑέου εὗὔτυρος χαὶ Τυρίων Ἐχισχθπου στουδψκως. 

ΓΩ ΑΝΝῊ Σ ξαδελφὸς αὐτν, ὁ χαὶ ῥῥαυελιφὸς τῷ Κυφίου διέ δυο, ὃν 
ἠγάπα ὁ Κύριος, ᾧ αϑὸ ΤΙ Ασίᾳ ἐκήρυξε Ω δ)αγίδλιον τῷ Χο ρου , ποὺ δὲ Τραϊανοξ ᾿ 
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βασιλέως ἐϊξωρ(οϑὴ ὠΐ ̓  οὐδ ατιω “ἰὼ ὧν λοοον ζοδ Κυρίου. ἐχεῖ δὲ ὧν χϑὴ τὸ ἄγκον 
᾽ , 2] Υ πω. Ὁ ᾿ τ ! ΐ ι ο Ζ δὲ Ν Ι ἡ ΝΟΣ -- 

δὐαγέλιον ἔγραψα, Χ) χέλον Ἐφέσω, δ᾽ ἵ αἴου τῷ ζογοόδχου χαὶ διακονγϑ, ὦ και 
-“ “κι ἣ : .- φ- - τατον τῈ ἰ ᾿ Δω. 

ΓΠαῦλος ὁ Ὡἰπύξολος μδ πυρᾷ βοᾶν Ρωμᾳίοις, Ααστέζεται ὑμαῖ Γαῖος ὁ ξένος μου χϑὴ ὅ-- 
ζ΄ “ : “ΡῈ ᾿ 

Υ ϑυτίως Τροίανοῦ ἐπόρμ σιν. τὸ τὐφνήσου ὁ μαικοίελος » ΐ. ᾳἍ.: Α 

λης τῆς ον κλῆσιας, Μοτα δὲ ΤΉ τ 
᾿ ιν ᾽ Ὡ Ὄ Σ ᾿ Ν δ -“ ΟΜ «οὖν δϑ 

Ιωαύνης, χαὶ πρ΄θα αδῥᾳ ὧν Ἐφεσῶ, χαὶ ἔζωσεν ἔτη ρχ΄. χοὶ ΑΙ (τα ζῶν ἑαυτὸν ἔχει Ε-- 

θευψε Θεοῦ βυλησά. Εἰσὶ δὲ οἱ λέ)9 ἐσι, μιῇ ὄχι Τραϊανοῦ ἀδῶν ἐξωριοϑύίαι πὴ Πάτμω, 

δ ὰ δχὶ Δομετιανοῦ, ἦοδ Οὐεαδασιαγού. 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΒΟΥΛ 
γϑβίας αἰ αρύϑεσις εἰς ὦ κτ' [ωαῤνζευ β)ατἰξλιον. ᾿ : 

πκζνμέόσεττας χὰ Το αἱ έν πγϑ' οτος δα μις οὖν αἰ αενεία. τελφοῦται,καϑεὶ ὦ γέγρα- 
ΝᾺ ( 

μηδὲν ὑψηλὸν νοῆσαι δγωμαί νϑυοι, νομίσωσι ὧν Χ οιζὸν τότε χυθ 2 εἰς ὕπαρξιν ἐλϑεῖν , ὅτε 

σι Μαρίας ἐγλυνηῦν, χαὶ οὐχί “αϑ αἰώνων ὧκχ, πῷὸ' πα ζος τεννηϑζω αἢ (δ πϑύτω
ς πέπονθε 

Παῦλος ὁ Σαμοσωτειξ) ζού ηουγεχεν ὁ μέγας Ιωαννης πόθ ὶ Ὁ ὁθω ωνήσεως. διαλαμ.- 

(α)φ' χα)ηθι ς οὶ αῇρὶ (ἀῤκωσιν ΝῊ λθορυ αἰμαγημόγθυτον κατα λείψψας" Φησὶ οὐ Καὶ ὁλθλος 

(ὡξ ἐλυεῖο. ὡς δὲ τίνες φασὶ, χαὶ ἠξίωσὸμ αὐτὸν οἱ ὀρθοδοξοι συΐγρα {αι τϑ ὁ τὴς ἄγω τεν-- 

νήσεως, οἷα. ὀῥα φανέντων ὠμῶν αἱρετικϑιυ ὧν ταῖς ἱζ μέραις ἐχείναις,, “μ᾽ δογικατιζόντων ῥὠ-. 

εθσφ πὸν {ψιλὸν ὅπῦξαι ὧν Ιν(ϑεῶ. ὅτε δὴ λέγεται ὁ ἁγιοςζᾳ ὙΜ' ὀλων ϑὐαγελιςῶν δμα- 

γϑοις, αν μόσαι μδὺ ἐκείνοις τῆς “αἷθὶ πϑώτα ἀληϑοῖς ἀφηγήσεως, δ χικρίραι δὲ, ὡς ὑγιαῖς 

ἔχοντα, Ὁ μηδὲν τσοϑς γϑριν εἰπένζς ΥΓΨω ἀἰποςόλων: ἃ μϑρτοι οὐ (φῶς εἶπον ἐχεῖνοι. ἢ τε- 

λείως “πορέλιπον τα αὐτὸν ὀξαπλῶσαι χα τραγαΐσοι, παϑϑοϑεῖναι δγοὺ τῷ ἰδίου δ.α1- 

“ελίου, δ ᾧ σξώ ἔγραψεν ῳ τω τῇ νήσω ἐϊξόδιςος διατελῶν, (Τ᾿ ποιακονταδυο ἔπη 

τῆς τῷὸ Χοιςοῦ αὐαλήψκως. γαπᾶηο ὃ πότων μώλιςα μαϑντῶν [ωαϑνης τω Κυείῳ, 

ὡς ἁπλοῖ τε, χαὶ πουξᾳότατος, ὶ γθηφον )εςσσιζος, χαὴ ὡς καθτιρὸς τἰωὼ καρδγαν, ρέω ““-»- 

ϑένος. ἐξ οὗ δὲ γαρίσματος χαὶ τίωυ θεολογίαν δχιςευδη,, “δὲν αϑεατων ζοῖς πορλοῖς μύ- 
ε ἦ 5 ΜΙ « » Χ ᾿ 

φηοίων καπατουφήσας. Μαχάειοι ὙΥ, Φησὶν, οἱ χαιϑοι οοἱ τῇ καρδίᾳ,, ὅττί αὐνηοὶ τὸν Θεὸν ὅ- 

«ψοῦται. ζὼ δὲ 'αρα χαὴ συτἰἐνὴς τῷ Κυσίου, ἡ πῶς, χευσον.. [ωσὴφ ὁ τὴς πϑραάγνου 3ο- 

σόχου μφηφὴρ ἔδάν ὧκ “«σϑϑτέρας γωσαικὸς πῶδας ἐπ], τέοσαρας ἀῤῥωνας, γαὶ τρᾷς ὅ»- 
' “ ᾽ν « 3" ξ ςς 

λείας, τίω Μάρϑαν, Εοϑὺρ, τίω Σαλώμξωυ, ἧς λέγω δὲ τὴς Σαλώμης ἰὸς ζὼ ὁ 
-σαν ς ς Ἐν. ᾿᾽ ϑ ἂν “1. ᾿" 

᾿Ἰραΐνης. θὐσίσκεται ζοίνεω ὁ Κύριος θεῖος αὐτο ὧγ' ἐπεὶ γὸ πατὴρ ῶ Κυρίου ὁ [ωσηφ, ζούτου 

βιΚοριβ τ 

ΤΤραΐξ. ἡ). 

Ματθ.ε.α 

ε 



ὃ 

. 

᾿ 160. τς Ε : ; ᾿ : : κ ᾿ 161:5:: 

δὲ γὐ Ἰωσὴφ ϑυγάτηρ κἡὶ Σαλώμη, ἀδελφὴ ϑρα τῷ Κυῤίου καὶ Σαλώμη λογέζοται" ὥςτε ' ψπ ἐξν ἌΡΗ ᾿ Ξ ᾽.- τ Ϊ τ “ἃ “δ Ω οὐδ αν ΥΣ : ᾿ 

. χὴ ὁ ζυύτυς εἸὸς Ἰωαύνης ὀβοψιὸς υ Κυρίου. ΟΥ̓Χ ἀτόπου ᾿ ἴσως ᾷζ ὯΝ ὀγό ματα ὁ πε μΐδος 
ἐὐτε;,  ἀὐτν ὅι δ) ἡελιφοῦ ὀρῤατυ)ύξαι. αὶ μδὺ “ὃ με τηρ Σαλώμη καλουλϑύη,ἐρμιζωυδ)6) 
εἰρζνυκη" ὁ θ᾽ 1ωανης, γδρις . γφωσκότω δέζυ πᾶῳ ψυχὴ, ὡς ἡ εἰρδωδη καὶ πούς τε ζριὶ ὀῴθρω- 

᾿ Ἂν » ποις, χτ' ψυχίοῦ υ,πὸ δὲ" παθῶν, μήτηρ γίνεται “ὃ ϑείας γλῥίηος, καὴ γμυνὰ ζωύπίω εν «ὦ. ,! : ἢ ᾿ 2) 2. : 2 ᾧ ᾽ ἡμῶνιπἰρὸ γᾺ» ζα ροο.Ἥοκδμίω Μυχίω » Ὁ τὶ μμοίχας ἔχουσὸρ τοός τε (οι ἄδγγρυς ὀῤβρώ- 
ε » ; » 3 .-“ ὲ .». ποὺς χαὴ ασοὸς ἑαυτίωὐ, οὧκ εἰκὸς τὴς ϑείας ̓ εἰξιωϑζωῶαι ἡδριτος. ἐπέσχε αἱ ἄθα. δὲ χαὶ ὦ 

θαυμασιώτερον συμ αὐ αύθὲ ζοῦτον δὴ ὧν Δα Πξλιςὴν Τωαϑνζων. βϑγος δ τ τρεῖς μκ- : 
εκ τέρας δώαφαμεται ἔχων, τίωὠὦ φΦεσικὴν 5 Σαλώμζωυ, τίω βρον τίω (ἐς "ὁ βροντῆς “ἰὼ Ὲ Ε ἣ ᾽ ͵ ΄ : ἢ αν Ψ{{ 

: Τὼ ..Ε - τίρὸ 5 θἰα γίελίου μεγαιλοφωνίομ) χαὴ πύου ϑῳοηόχον. ἰδοὺ γ5. φησιν, μήτηρ σϑυ δλλ ἐπεὶ -" ᾿ ἌΝ, ρις Ἐς ἢ ιῷ ᾿ “ εν-ν ΩΝ ͵ . ,ω,ἢ ΣΝ ἐῤ  ν» δ ἢ δι ᾽ ͵ ᾿ α Ν δρχη [ω ολοθλος ΧΟ ὁ λθλ)λος 1’ Ε) ᾿ 

, ὥχυταημιν 09 ὠξηγήσεως ἐιρηται, ὄρρκτεον ἢ δὴ Χὴ ὅσ ρηΤὸ ὀμα τὐύξεως. ἢ τ εν ᾿μν 6 ΠΕ ὌΝ , Ἧς ὸ σϑϑὸς 1 Θεὸν Θεὸς [ὦ ὁ λθλος. ἔδον χ' 
ῬΣ » ᾽ “Ἢ λιν: ] ο Ι Ἶ | π(Ξ 9) μεν ὄρχη χοθος 1 Θεὸν. Παντα δὲ χ. Κολοσα.γ" ' ἤν ων ῃ τ ἐν Σ ζ 

ΣῪ ΤῊ ε ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ͂ κατα ῷ α'ΝΝ ἼὙ ΑΥΓΈ ΛΙ τὸ ἢ ΚΜ 0». ΠΣ 0, ᾿ ΒΝ, τ" : Ἶ “Ξν Ἂν ͵ ᾿ : ͵ 4 ᾿ ν , ; ἢ ᾿ ν ' ᾿ ἐμ ἊΝ ̓  ὩΣ εὐδῖν. δ )ὲ- Δ: αυᾳ ερετο, χωρας ἀρΩ:} ἐγήσετο ου- 
« «ιῇ ὦ Καγᾳ γάμου. “ἡ ( "ἀραὶ ΛὮ πιντε ὅῤτων χαὶ δὲ δύο͵. κε “θα ΔῈ προσελθόντων ἑλλίωώων, ἢ γθγον αὐ ῳ Ὑ τὰς αἷὦ ὁ "ν, » ᾿ ὦ ν “5: λ β' Ὑν ἐδ ΚΡ Ωμ ΕΝ ὦ τα μι ἐχϑύων. ᾿ς ᾧ ἐρωτώντων ἢ Φιλίσπον. Μὴ ῷ δὲ (0 )λονν. ςΨ ὅυτῷ ἡ αὖ, ΤΟΙ 4. ᾽ οι τῷ Νικοδήμου Γῆ. ϑ'. «ἰτὰ τῷ ὧν ϑαλάση περιπάτου. ες κϑοὶ τῷ νιρῆξρος. ὩἸΔΛΕΙΧῚ λ, δ΄ν “ ΕΝ Ι ΕΣ Ν Ι τ μρξ σώ σερ ἀναμι {΄. αἰϑοὸὶ τῷ ἐκ “βυετὴς τυφλο ,ζ αδοὸ τὸ ̓ἀϑοκκλήτου. τῳ» ῸῸὩ «Α “ἢ τοις ἡ ζωὴ "7 ὴ ΤΩ ἔλη. Τὴν οὐϑρλίπων Ὁ 5 5- 
ἐ “δὲ Σαμιδρείτιδος. : μά! «ἰδὲ ὃ ἐέρσιως ἢ Λαζάρου. "ἢ αὐοὶ τῆς αἰτήσεως ὯΦ Κυρκαχοῦ Ξ Ν τα, Ὁ ΔΛΌΛΦΝ ἢ Ὅσον ν ε “. » τ τοὶ ἢ ζοδ ἔβασαικοῦ.. Κ΄ ἀεὶ ἃ ἀλιψαίσις ὃ Κύριον μύρῳ, 5 παία ! “ἡ υξὰ ἀξ εάροΣΖ τος Ψ Ἵ οὐθυ ον Φαινει, Ὁ ἡ ἼΡΠΣ “1 ᾿φ ἐθονῳ ΠΣ τ πλ6 ᾿ ᾿β ηδοῦ κατολοζεν. Εγγϑετο ϑδυϑρφοσοὸς ὠπέσλμῆθος “5 ὦ 6. χοῦ τι δαεᾳ, " ἜΠΟΣ : . . γ ᾿ ,} » ᾿ς δ ερὸς ἢς ᾽ Ι “ωιιτ᾿ι κο᾿ ἱ Ι Θεοΐ, ὄνομα οἰυττὸ Ιωαννης" Οὐ ἤρλϑεν εἰς μδρτυρλαν ἵνα, μδρ γ ΠΠ ᾿ 

- ; ; 44! ΔΝ ὦ Ι ἰ ἸΌΌΌΣΝ » δ ν ἀέδια ᾷας ᾿ : ᾿τυρήσῃ τδα Τὸ Φωτὸς, ἵνα ποῦτες πισεύστωσι δὲ αὐτῷ ἐκ ἰω ἐ- 4. καγαο τὸ 
- “ἷἽ ἂν ΩᾺ γ. γ ὦ) » Ι λα ! Νὰ ἢ Ν ; ᾿ ΑΝ (Θ᾽ Ὁ Φῶς, δλλ᾽ ἵγα μδρτυρήσῃ αἰοιΦωτος, Ἣν Φὸ 9. κϑα. Ω 4 ᾿ ᾿ ΦΝ », λ ἃ ω 7 τς ᾽ ! ».Ν ᾧ,β.ΕΗ ᾿ | Σ ᾧως Ὁ ἀλήϑινον, ὁ Φωπζει σαν τὰ ὁυ ϑθϑο,τον ἐρλθμῆμον εἰς Τ' ' ᾿ . π [ » “Ἕ ὌΝ εο .., ἥν ὴἡ Ν ε 0} εἶδος ΤΣ , γ τ ΚΟσβον ον πὸ κοσίκῳ ἴω, ὁ κόσικος δὲ αἰεὰῷ ἐγήϑετο,"α, ὁ κο-- ΙΒ. Ἑδρια Α 

γ δ.» 4“ ' » Δ 27 ἐν Ν εἡ7 »,Ὰλ " Ι ᾿ Ι Ἢ σίμος αὐτὸν ὅσ ἐγνω. Εἰς ἴαᾳ ἰδέα, Ἴλϑε, "Ὁ οἱ Ιδιοι αὐτὸν οὐ πτρέ 1. | 
7 εἰ «ἡ νἱ γρρὶ »] »,Ό ἊΜ 5 Ι ἰ ᾿ ΠΟ λφίον ὅσοι ἢ ἔλαζον αὐζν, ἔδωκεν αὐτοῖς ὠξοισίαν τέκνα, τς. β 

᾿ Ϊ “»"Ἥ Ϊ ᾽ νι » “6. » ς Θέοόύ γϑυἐόϑαυ,ζοις πιςευοισιν εἰς νὰ ΟἸΟΗα ἀμ τὰ 5“κ ὧξ δια ἼΣ. 
᾿] λ Ε] "ἢ ) ᾽ : 

ὃς τῶν οὐδὲ οκ “λήματος σούρπος, μὰ οκ ἐν νρω ανόρος, ᾿ ᾿ Ε 
᾿ ᾿ ς».ὉΘν»Σ» » Ϊ ο λε ᾽ Ν Σ΄ Ϊ ᾿ δ οκ Θεοό ἐϑϑυνηϑησων. Ἀφ α λοῦος σουρξ ἐγῆψετο, κὰ ἐσκῆ-- 14. Ματθαν 4 

: γ ᾿ » εν γσ» Ι φ-ν; ᾽ ἤ ᾿ λυκι δ. Δ ΕΝ νῶσεν ὧν ἡμαν, (κα! ἐϑεασοίμίθα, τίω) δόξαν αὐτοί͵, δόξαν ὡς  ὄμμανιζα ὶ ᾽ ᾿ 
; - ῳ λ λ ,2 Ι ο χ.» .΄ 4 β-πε.α.Δ " Ὄοβα, ξ΄ μονουοίς χρδα παῦος,) πλήρης χάρατος κὶ ἀληϑείας. ἴω-- 15΄ ; : 

ΚΣ τε Ἦ νι χκ ἡ Ι δ “Δ Φ ᾿ πο τ αϑνὴς μιδρτυρά θα αὐϑ,.) κέκραγε, λέγων͵ Οὗτος [εὖ ὃν εἶπον, 
ἐν ᾿ ᾿ .ν ! ; ἱ » ἔτ ὧν ! ε΄ ““ . ὰ ! 0 ὀπίσω μου ἐραθμᾶυος » ἐμυζυθθοϑεν μοὺ γέλονεν" ὁτι υϑφῦτος ᾿ : 

᾿ ; ᾿ 545 ὰ ̓ ζ(" Ι οι» 75 ς»ν “ 3 ς ! ᾿ ἢ μουΐω «(ἃ ἐκ (οὐ πληρῳφματὸος ἀὐφ ἡμεῖς παῦτες ἐλοί(ο μϑυ, 16 κρλοσατ. ᾿ | ᾿ ᾿ λ ! » “Ιἶἷ᾿- λ [ ν αἱ ε ! ἃ β.Β νῷ Χφ! χάθαν ὀυτί χα βατος’θτι ο νόμος δια Μωσέως ἐδὺ,ϑη,η “χα-- τ Ὁ 
Ξ Ν εν λφ' » 07 ο λυ να ες ᾿ Κεφις Ε ᾿ς ρας Ὁ. ἢ ἀλήϑηα ὅγα, ησοδ Χοιςο ἔγβυε. Θεὸν ἐδεὶς ἐωρφι- 18 αἰ λα ς ᾿ ᾿ ἴ : . 7 ί ε Διο. λν Ζ5ιὶ “ι ΟΤλοό ν᾿ ῳὦ᾿ ᾿ ᾿ κα πω ποτε μονομης ἧος, ὁ ὧν εἰς (ὦ) κόλπον ταπανος, κ-ὀ “ΤΑ , : " : ! :- οσὶ ὦ 91) ς ' Ι ,οοι΄ϑ “ - Ματθ.γ.Α , ὃ γΘ» ὀϊξηγήσουτο: Καὶ αὐτὴ ὅξίν ἡ μδρτυδαα ΤῈ ἰώαυνου, ΟἹά 19’ ρα κ ͵ 

5 - 
ἦ 

ὙΞΣ δὰ τ ᾿ 1.1. λυκ.γ}γ.3 

ἥκομεν ον ρον τυ αυες ὡς, τ ἄδος μος νοῶ ας ἐξα τον ἐτδασοος κλδὶ ον 
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τόν ΕΎΑΤΓΙ. ᾿ 

ἀπέρηλαν δἰ ουδοῆι ον ἱεροσολύμων ἱ ἱερεῖς ὨᾺ ̓ λόυΐταρ, ἵνα, 

ἐρᾳτῆστωσιν αὐτὸν, Συῖος εἰ ΕἸδ Καὶ ̓ὠμολόγησς, Ὁ ὅκ ἠρνη σουτο" 

καὶ ὠμολόγησεν, ὁπ ἐκ εἰμὶ ἐγῳ ὁρατὸς. ΑΙ ἠρφότοοῦ αὐὖ- 

Ἂν, Τί ουὖ; Ηλίας εἶ εἶσυ: ̓ Καὶ λέγ4, Οὐκ εἰμί. Ὁ τδοφήτις 

εἰ σὺ ; Καὶ ὠπεκρίϑη, οὐ. Εἶπον ὁα ᾧ ἀυτὼ, τίς εἰ, να Ὑποκρισιν 

δῶ δ Οις ς πέμψασιν ἡ ἡμαρετ λέγ θὰ σεαυθ, Φη, Ἔγω 

Φώνη ἡξοώ οῶντορι ὧν τῇ ἐρήμῶ, Εὐθεωλατε τίω ὁδὸν Κυρίου, κα- 

ϑως εἴπαν Ησοζας ὸ πυϑρφήτης. Καὶ οἱ  ὠπεραιλμδμοι ἢ ἡοβδοκ 

Φαρασεων, δή ἡξῳτισειν αὐ 7 κι εἶπον εἰνπώ, Τί οι ὦ ξαπῆϊζς, 

εἰ σὺ Ως εἰ ὃ Χάρος, ώτε Ηλίας, οὗτο ὁ 0 φυθϑφήτως ; : Απεκρίϑη 

αὐτοῖς ὁ ἰωάννης, λεγών, Ἔγω  βαηηϊζω: ὡ» ὕσατι"μέσος ὑμὴν 

ἕρηκεν ὃν ὑμεῖς “κ οἰδαπε, αὐτὸς ὅξιν ὁ ὁ ὀπίσω μου ἐρλθμδρος, ὃς ὃς 

ἔμιασθϑεϑεν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ ὅκ εἰμά ἱάξιος ίνα λύσω ἀμφ 

δίμαντα ὅ΄ ὑποδήματος. "Ταῦτα ον ̓ Βηϑαξζαρα, ἐδὼ ετὸ πέ- 

δαντα ; Ἰορδανου, ὃ ὑππι [ὦ ἰωάννης βαηϊίζων. Τῇ ἐπαύδμον 

βλέπει ὁ ωάωνης τὸν ἰησοιὼ  ἐραϑμδν ΟΥ̓ πεὸς αὐτὸν ΩΣ λέγ, 

ἴδε ὁ ἀμνὸς Τὰ Η; Θεοῦ ὁ ὁ αἴρων τί ἁμδρτίαν Τ' κόσμου" οὗτός 

χ «δὶ οὗ οὐ ̓ἐγω εἶπον, ̓ὁπίσω βίου ὑρχέ. ἀὐήρ, ὃς ἐμισσδοϑεν 

μοῦ γέγονεν ὅτι πε τὸς μου [ὥ- κάγω Ξκ ἡδὰν αὐτὸν, δλλ γα 

Φανερᾳϑὴ τω Ὁ ἰσφρολ, διαΊδτο λϑον ἐ ἔγω Ψ τῷ τ ὑσδιτι θαηῆϊ, 

ἕων.Καὶ ἐμδρτυρησεν [ωδννης, λέγων, “ὅπ τεϑέαμαι “ὃ πνεὺ- 
μα κατα αινον. ὥσε! ὶ αὐἰθδαςεραὶν ον οὐρανοί, κ Ὁ ἔμεινεν ἐπὶ αὐ-- ᾿ 

πὸν᾿ κάγω ἐρκεηθὰν αὐτὸν, δ ὁ πέμψας με βαπῆΐζειν ἐν ὕ- 

δατι, ἐκεινὸς μοι εἶπεν. ἐφ ὃν δι ἴδῃς “ὃ πνεῦμα καταθαινον 

«αἱ μον: ἐπὶ αὐτὸν, οὑτὸς ὅξιν ὁ ξαπβίζων: ΦΨ πνεύματι ἁγίῳ. 
Κάγω ἑωρφίκᾳ, ὁ μεμδρτύρικα ὅτι οὗτὸς ὅξην ὁ ὁ τὸς Ἦς Θεού. 
Τη ἢ ἐπούθαον πάλιν εἰξήκαι ὁ ἰωάννης (ὃ ὧκ μα ϑητ αὐ- 

δ᾽ δύο: κ, ὴ ἐμξλέψας τῷ Ὁ [ησοδ αξιπαβδιώπ “λέγ, ἴδε ὁ ἀμνὸς 

15 Ν Θεού. Καὶ ἤκουσαν ἀμ οι ἱ δύο μαϊϑηταϊελοιλοιῦτος, Ὁ: ἥκος 

λούϑηοβ τῷὼῪ Ὁ ἰησοό. Στραφεῖς ὃ ἢ Ο ὁ ἴησους ὃ ϑεασοίμδμος αὐτοις 

αἰκολουϑοιίστας, έγ4 αὐτοῖς, Τί (τώτε; Οἱ δὲ εἶπον ἀυπὸ, ῥας 

(; [ (ὃ ᾿λέγῷ ἑρμίευδνομδρον, διδασκαλε)πο, μδιοι;Λέρ αὶ αὐ- 

τοῖς, ἔρχεώε ΕΝ τἴδετε. Ηλϑον ζ εἰδὸν πῈ Ὁ μδλυφ,ἡ παρ 

μεῖναν ἢ ἡμέραν ἐκείνίω.ὡρα; 3 ̓Ἰιῷῶ ὡς δωιώτη. ὦ ἀνδρί ὃ ὁ 

4“ 
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α Περιτῦ ὦ Καρᾷ γάμου. -΄ Ξ 
ΚΑΤΑΪΩΑΝ. ᾿ τς χ62 

ἀδελφὸς Σίμωνος Πέβο, εἰς ὧκ ἢ" ϑυοῖξ ἀκεσαντων ρα Ι͂ω 

ἀννῳ, ἡ ἀκολουϑησαιντῶων ἀπε. ἀὴρ άσκᾳ ἐπι" 'χουρῷτος. Ὧν α-- 

Ἀλφὸν" Σ Ἰσγὸν Σίμωνα, ᾽ λέγ ὐπὸ »Εὐρήκαμδο ὃ 1 Μεοπαν, 

ὁ 511 μεϑερμέωἐυόμδρον ὁ ω) Χεκοῦς. Κα) Ἰγαὴν αὐδ' τϑὸς δὺ 

ἰησουν. ἐὀμξλεψας ὃ ὃ ̓ἀυτὺ ὁ ὁ ἴησοις εἶστε, Σὺ εἰ Σίμων ὃ ἡος Ἴω- 

γα" ̓σὺ κλνγϑήση Κηφας, 0 ἑρμίωυυ Πέζος. Τὴ ἐπαυθκον. ΝΣ 

ἠϑέλησεν ὁ ἴησις ὁ ὀξελϑεῖν οἱ ἐς ΣΤ αλιλαίαν, ῷ δὐοάσκά Φίλισ.. Ὄ 

πον κὴ λέγ4 αὐτῷ ̓Ακολούϑῳ μϑι. Ην3 ἢ ὁ Φίλιπαὺς ὐπὸ Βηθ- 

σαΐδα οκ Ἧς πόλεως Ανδρέου ῶ Πέζου. Εὑράσκει Φίλισισος 

᾿ Ναϑαναήλ, "ἡ λέγ ἀμ," ὧν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τὸ νῦμῳ Γενιμθ.Β 
δευτοι Τ' 

"ἡ ̓ὦ πουφέπω, εὑρήκα μδυ ἱγ(ριῦ δ ἡον τῷ ἰωσηφ τὸν ὅτ Η Ησαΐς μι. 

Ναζαρέτ. (Ὁ εἰστεν οὐυττὼ Ναϑαναήδ, Εχ Ναζαρέτ δέω ται 

Ἢ ἀγαϑον ἐῃ); Λέγή εἰυπὼ Φίλιπεος, Ε ων ἊΣ ἰδὲ. ΕἾδὲν ὁ Ο " 

(οις δ᾿ Ναϑαναήλ ιἐρχόμδιυον χορὸς αὐ »Ὰς λέγ θα αὐ 

δληϑῶς ἱσραηλίτης, ἐμ ς ᾧ δόλος ὑκ ἔξ. Δὲ) εἰυττὸ Ναβανρὴν, 

Πόϑεν με γινωσκάρ; Απεκρίϑη. ὸ νισοις ὦ ἐ εἰπεν αὐτῷ Πρὸ Ἂ σε 

Φίλιπεσον Φώνησαι ὄντα κι ποὺ Ὑ συκῆν νεἰδὸν σε. Απεκρίϑν Να 

ϑευναηλ᾽ ὁ λέγή ἀυπὼὸ, Ραςς, συ ὶ εἰ ὃ ἱὸ ὑὁς Ὧῳ ςεύνοι συ εἰ ὃ 585 Ε ΤΡΆΤΟΣ ἦ πον Απεκρίϑη ἐν αὶ Ὁ Εἶπεν εἰωπὸ, πη εἰπὸν σΌ!, 

' εἰ δὸν σε τ ζυοκάτω Φο συκῆς, πιρεύεις "μείζω Ἴ" ὀνῇ. 

λέγᾳ αἰυπτὸ ̓Αμίω ἀμίω λέγω ὑμῖν, Αὐὶς ἄρτι ὀψεῶε 7 ἐρᾶνον 

ϑώέῳ τα, νὴ ἡΌιςς ἀήέλοις ὅ' τ' Θεοῦ ἀνα ξαίνονταρ κατα αί- 

οὐϑάρας ϑΧ ἃ ω ἡον ἥ Δὐϑρώπου. 

ἯΙ γάμος ἐγγυετο ἐν Κανᾳ Φ Γαλιλαίας ""ὴ ἰω) ἡ αι μηπηρ τ ἅ Ρη- 

σέ ἐκ. Εκλήϑη δὲ ὦ ὁ [για οἱ οἱ δ οται ἀμ εἰς ὦ γάμον. 

Ἂ ὑςερήσαιντος οἴνου »λεγφή ἥ μήτηρ Τῷ [ησοδ.. ϑὸς αὐτον, Οἶνον 

τ. ἔχοισι. "Λέγ αὐτῇ ἷ Τηίοις, ὙΙ ἐμοί Σ Ὁ (οὐ: γαυαι; οὐπῶ ἥκει 

ἡ ὧρα μου. ,Δέγφὴ ἥ ̓ μήτηρ ἀυ Ὅς διακόνοις, ὀ, π ἂν λέγῃ ὑμᾷν 

πογήσειτε. Ησων: ἢ ἐκαὶ (ὑδρίαι λίϑιναι ἐξ κείμδναι ἑῳ τὴδ καϑον- 

δσμὸν τ Ἔ ἴσδαι ΘΙ χε βόυεα. ἀνα; μετρηπτας δυοή “Ῥᾶς. Δέγ4 

αὐτοῖς : ἴσοις ̓ Γεμίσετε τας ὑδρίας ὕδατος. Καὶ ἐγέμισαν 

αὐδειρ, ἕως ἄνω : Καὶ λέγ ἀὐτοὶς, ̓ Αντλήσοιτε γῶν: καὶ φέρετε 

χδείκλι- Β τω Ὄργφεὶ μκλίνῳ: Καὶ ἡἰὠείκαν. ὥς ̓  ὀγεύσοιτο ὃ 

γὸς τω, δἶνον γελουμδυῷ ΓΝ “καὶ ὑχκηδᾷ πόϑεν δὴν ΠΝ) δὲ. 
{τ 

Υ͂ 

Καὶ ᾿ 

Καὶ τὴ ἡμέρᾳ τῇ σ τοί-- ἫΝ 

ᾧ με. .8 

ἱερεμ.χγ. Α 

ἐζεχ. λό Ζ. 

κὶ λζ.Ζ 

δαρηλ θ. Ζ 

ΜαΊβ. κα]. Η 

δὶ χη ἃ 

ἢ. 

ὮΝ 

Ζ 



ΕῚ δ: Χ β' Τεὶ μμ ̓μξονβέτν νυ ἱεροῦ. γ᾽ Περὶ Νικοδήμου καὶ "Οἱ 

ἰξὰς. ΕΎΑΓΓΤΙ: 
διάκονοι ἡδηρῷ οἱ οἰ ἀνα ν ῖ Σ  ὑδῶρ' Φωνει Σ νυμιφίον ὁ ὁ ϑρν 

ἰπείκλινος, ᾧ λέρή εἰυτὼ, Πάς ἀγϑέϑοπος ἀθῶον. ᾧ καλὸν 

ΟἰΨΟν πϑϑσι, ὸ ὉἼδ μεϑυάχωσι, τότε ὃν ἐλαίστω᾽ σὺ τετή βηκας. : 

ὯΝ καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. Ταὐτίω ἐ ἐποίησε πώ ϑρχίω ἡ ' 

σημείων ὁ ἰησοις .Ψ Κανᾳ Ὡς Γαλιλαίας, καὶ ἐφάνέρφσε δ 

δόξαν αὐήδ' καὶ ς ι ἰλίσευσων εἰ εἰς αὐτὸν σ᾽ ἡμαϑηταῖ ἀμ". Με- 
ταὶ Τυτολ γτέξη εἰ εἰς ̓Καπβναουμ « αὐτὸς "οἡ ὴ μήτηρ εἰυδ᾽ καὶ οἱ 

᾿ὠδλφὸὶ ας “ ᾧ οἱ οἱ μαϑηται αὐτῷ ἢ ἐκεῖν ἐμεινανν οὐ πολλάς 

ἡμέρας. “Καὶ ἐξ ἴὼτὸ παλα ΓΙ ουδαίων, κι, δ δ έ(η εἰς ἴς- 

Γ ροσύλυμα ὁ ἴησοιξ. Καὶ εὗρεν ον τῷ ἑερῷ Οις "πωλοιώταρ 

βὰς ΧΟᾺ ξατα. Χὰ ἢ αἷαςερας, ΚΟ "Όις κερματιρερ κα. 9»-- 

μδροις. ὑπομε Φόαγέλλιον ὡκ ᾿ ΔΡ0}: παύτας ὄξεξα.- 
λεν ὧδ ΤΕ μι ἱεροῦ, ἴα τε πυεϑᾷατα καὶ ἢ ζι βόας" ὦ κολλυιφων 

ὀξέχοε τ ὁ κέρμα ἢ τας ̓ραπέζας ἀμέφρεψε" Ὁ υ ὥρις τας ̓ «ἕε- 

σέρας πωλοῦσιν εἶπεν »ἄρατει πρῦγὸ. οντευϑεν" μὴ ποιεῖτε τὸν οὶ- 

΄χκον μὰ ἐν παιςῆς μου, οἰκον ἐμπορίου. ἐμνησϑησειν δὲ οἱ  μαϑηταὶ 

τὰξα Ὁ ἀὐδ᾽ ὅτι γεγραμμένον: ἀξὴν." ὁ 4 λος μὰ οἴκοὺ (ου᾿ κατέφαγε, 

με: ̓ Απεκρίϑησαν οι ὑῷ ἰουδα οι Χου εἶπον ἀυτῷ, Τί [σημεῖον 

δγκνύεις ἡμῶν, ὅτι ταῦτα πϑίεὶς ; Απεκρίϑη ὃ ΠΕΡ ὦ εἶπεν αὐ- 

Μαῖ}. κε ζ. τὸς, ̓Λύσατε δ ναὸν Ουτν, ὡς τῇ χερσὶν ἡμέραις ἔγε ρώ αὐτὸν. 
ἀκζ 
ΠΩ ΔΑ Εἶπον οὖ σι  ἰρυδᾶαροι, Τεοσαιρρίκοντα Γ δ ἱξέ "πὸ ῳκοδομήνϑη ὁ Ο 

λεγέ ΜΕΤ ΙΝ ναοῦ ἡ’ σώματος αὐ, ὅτε ὁ  ηγέρϑης ὠκ νεκρῶν, 
᾿ἐμνηώῶηοῦ οἱ ἡ μα ϑηταί ἀμ ὅπι Ουτοῖ ἐλεγέν ᾿αὐτοῖς, Ὁ ν ὁ χίςευ 

στὺν Τῇ γραφῇ, Ὁ τῷ λόγῳ ᾧ εἴστεν ὁ ὁ ἰνσοί. Ως: ἢ (ὦ ἐν ἶερο- 

ὈΡΆΓΟΟΝ ὧν τῷ πώδγα ον τῇ ἑορτῇ, π πολλοὶ ' οὐ σευ εἰ εἰς τὸ ὄγο-- 

μα. αὐ ϑεῳροιάτες ὠμῷ ῷ σημεῖα, ἃ ὐποί. αὐτὸς δὲὸ ο ἵνζοιζ 

τρρ ὀἰλήίευν ἑαυτὸν αὐταῖς, δια. τὸ αὐτὸν γινώσκειν παιντας, κοι 

ὅπ χρόαν εἶχεν ἱνα ἐς μδρτυρήσυ δ ϑ ἀνϑρώπου' αὐτὸς γ0 
“Ω͂ ἐρένωφκεῖε, (ὦ ὐ7Ἱῴ ἀνϑρώπω. Η Νθᾶ ἀνγϑρφοπος ὁκ 

δι Φαρισων, Νινύδημος ὁ ὄνομα ̓ἀυτῷ" οἄρχων δ ουδα! ὥνγ" 

δας λ αϑεασέθς ᾧ, λἰνσοιῶ νυκτὸς ΒΕ »βαβ(), οἰδιδι-- 

“2. ΠΡΟΣ δ Θεοό ἐ ἐλήλυϑεις διδασκαλὺρ: οὐδεὶς γαρ ὁταύτα ζὰ 

σημεῖα, δαϑαται πριοῖν ἃσυ ποιεῖς, ἐὰν μὰ" ̓ ὁ Θεὸς μεὶ αὐ, 
᾿ { 

ἡ Δ 

ναὸς ἐπὶ, ὦ σὺ ον τεισὶν ἡμέραιρι ἐγερέις α αὐτὸν; κεῖνος δὲ ἔ-. 

Ἀ ἃι Ὅ. " δ; 

Ἁῶςιν 

1 χομίου, ἃ 

4 χαταφάμ- 

τῶι. Ὑ.σὶ.4.ς. 

ζν.α βιγ 

ΝΑ 

κόσμον, ἵἱγα; χρίνῃ 

ΚΑΤΑ ΪΩΑΝ. τι 

Απεκρίϑν 0 ἰσο κα Ὁ εἶπεν ἀνπὲὶ Ἀμίω ἀμίω λέγω σο!. ἐὰν. 

μη τς γβυνηϑη ἄνωϑεν, φ ἐδαιύαται ἰδεῖν βασιλείαν ΤΕ ἐπ Θε. 

Λέγ4, ασέθς αὐτὸν ὁ ὁ Νικόδημος, Πῶς διώαται ἃ ἀὐνϑφϑοσιος ϑυ- 

νηϑέωναι γέρων ὠνιμηδαύαται εἰ εἰς τίωυ κοιλίαν τὴς μηΐζες αἰὑ-- 

75 δεύτερον εἰσελϑεῖν, κα οβυνηϑίωαι; Απεκρίϑη ὃ ὁ ἰησοις, Αμίω 

ἀμίω λέγω (οι, ἐὰν μή τις ϑβυνηδ οἷ ὕδατος κοὐ πνδύματος, 

 δειυ α:) εἰσελϑεῖν εἰς Ὁ βασιλείαν  Θεοί. τὸ  γεγβονημδμον 

ὧκ ᾧ σουρκὸς, σείρξ δι ῷ ῷ  γεβυνημῆμον ὁ ὧκ ἐπνεύματος, 
πνέμα ὅξι. μη ᾿ ϑαιυμασης ὅτι εἰπὸν σοι, δεῖ ὑμας ξ γβυνηϑέισαι 
Δύωϑεν. τὸ πνρῦμα ὃ ὅπου ϑελει πνε, ΝΥ ̓φωνίω ἀυφ᾽ ἀκούεις, 

ΔΛ ἀκ οἴδὰς πὸϑεν ὀρχέται, καὶ ποὺ ὑπαγή" οὕτως ὅξ] πα ὁ Ο 

γελβυνημδνος ὁ ὡκ ΤῈ πνϑύματος. Απεκρίϑη Νικόδημος ὦ εἰ εἰπεν 

ἀυπὸ͵ Πῶς δωϑαται ταῦτα γβυεόϑαι; Απεκρίϑη ὁ ὁ ἰηξυ κὶ κι, ἐς 

“πὲν ἐπὶ Σὺ εἰ ὁ ὁ διδάσκαλος τῷ τ ἰσοουλ, Ἰὰς οὐ γνώς-. 

, σκεῖς; "μὰ ἀμίω λέγω σοι, ὅτι δ οἰδα μῶν λουλούῦμδυ οχαὶ ὃ 
ἑωραίκαμδω μιδρὶυροῦμδυ, ΩΝ ̓τίω μδρτυρίαν ἡμδις οὐ λαμ- 

(ἀνετε. εἰ ᾳ θ ιγήα εἰ Εἰπὸν ὕμιν, καὶ οὐ πιςεύετε, πῶς ἐὰν ἐ- 

πω ὑμῶν ζα ὁ ἐπουράνια, πιςεύσετε; Καὶ οὐδεὶς οὐαξέζικων εἰ εἰς ἣ 

οὐρανὸν, 6 εἰ μὴ ὁ ὼκ τοῦ οὐρανοῦ καταζας, ὁ Ο ἡὸς “- ὀυϑρώπου ὃ 

ῶν ον τῷ Ὁ οὐρανῴ. Καὶ καϑῶς᾿ Μωσῆς ὕψωσε ὯΝ, ΟΝ οΨ τῇ 

ἐρη μω, “οὕτως ὑψωϑέωαι δεῖ τὸν ἡον τοῦ ὁ ἀνθρώπου, ἵγα πεῖς ὃ 

πιρεύων εἰς αὐτὸν μὴ Χποληται δ᾽ ἔχ ζοιὼ αἰώνιον. "Οὕτω 
γα Ἰγαπησεν ὁ Θεὸς (δ κό ἀρόσιον, ὡςτε Ἂν ἡὸν αὐτῷ Υ μονογε- 

γὴ ἐδῶκεν, ἵνα, πας ὃ πιςευῶν εἰς αὐτὸν μὴ Χποληται, Δ ἐχ! 

ζωίω αἰώνιον. ̓ "οὐ γα. ἀπέςηλεν ὁ Θεὸς (Ὁ ὑὸ ον ΒΓ ΠΣ εἰς "ὃν 

ᾧ)νὁ κόσμιον, Δ να συ ϑῃ ὁ ὁκόσμος δὲ αὐτῷ. 

Ο πιςεύων εἰς αὐτὸν, οὐ κρίνεται ὃ δὲ μὴ πιςεύων, ἤδη κέκρι-- 
χα! ὅτι μή πεπισευκήν εἰς ω ὄνομα, »ὁ μονουβυοις ὑοῦ τοῦ 
Θερό. Αὗτι δὲ ὄξιν Η κρίσις, ὅτι ὃ φὼς ἐλήλυϑεν εἰς κόσμκον, 

»ὴ ἠγάπησαν οἱ ἄνϑεϑοποι μᾶλλον τὸ σκότος, ἜΣ φὼς: ίω ὁ γὼ 

πονηροὶ αὐτῶν τὰ ἔργα. ταὶ ὁ ὁ φαῦλα. πρδϑοσών, μισεῖ τὸ 

Φώς Ν καὶ ὄὅκ ἔρχεται τϑῦς τ φώς, ἵνα, μὴ ᾽ ἐλεχθῇ τα ἔργα 

αὐδ' ὁ ὁ δὰ ποιῶν τίω Σλήϑηαν, ἔ ται τοϑϑς Ὃ Φώς, ἵνα, Φα- 

Ποῦ αἹῃ. πὸὶ ἔργα" ὅπιὲν οϑῆν εἰργασμένα. Μετὰ 
1.πὶ. 

Αριθιχκα.ν 

Κεφ. β.Ὲ 

««ἴω..1.Β 
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Γφ γιὰ 

ἰωσ καὶ. Η 

ΜΈΣ τ πον, Ἡοτ τ ὩΣ ΤΣ ΝΣ Ως τὰ ΟΣ, ΤᾺ 

᾿" Ζήτησις σι". -Ἔ ΠΡ ΤΣΙΑΔ ΣΝ δ, β 

166 ᾿ ΕΎΑΛΓΥΤ. 

ταῦτα Ἰκθθν ὁ ἰησοις, ο οἱ μαϑηταί εἰμλν εἰς τίω ἴκδααν γέω, 
Καὶ ἐκεῖ ἐδιέσολξεμ με αὐτῶν," ̓ ἐραπῖ ἐν. δὲ ΟἹ ἰωαυνης 

βατῆι ζων: ἐν Αἰνὼν ἐς Σαλείμι, ὅτι ὕδατα πολλὰ [ὦ ἐ ἐχξι, 

χα πουρέγένοντο ῷ ἐραπήίζοντο' οὔπω » ἰω βεθλημθυ.Θ- εἰς, 
πίῷ Φυλακην δ 0 ὁ Ἰωάννης. ἔλύετος οι Ὁ ζυπησις οκ Χ} μαιϑη- 
γῶν ἰωδωυνοὺ μα μ, Ἰουδαιων «δὲ καῖε μι. " ἦλϑον χοθθς 

ὃν ἰωαυνίω, και εἶπον οἰυπὸ, Ῥα  (Ὶ ὃς ἱῦ μετὰ σοδ πέραιν δῷ ΤΩ 

ἴορδανου, ᾧ συ ̓μεμδρτύρικας, [δ δξξ βατθίε, καὶ παύτες 
ἐράθνται χσθὸς αὐτὸν. Απεκρίϑν ἰωᾶννης καὶ Ὁ εἴπεν, Οὐ δωλαταὶ 

ἀγϑέφοπος λαμβάνειν οὐδὲν, ἐὰν ΜΆ") ἡ Ἰδεόεμδμον αἰεπτὸ ς οἱ ω ἐ- 
δϑίνου... αὐτοὶ ὑμεῖς μϑι μδρτυράτες ὅτι πον. Οὐκ εἰμὶ ἔγω ὃ 

Χαιρῦς, ΣΧ ὅτι ἀπέσαλμδρος εἰ εἰμι ἔμινούόν ἐκεου.ὦ ἔλων 

τίω γὐμφίω, νυμφίος ἀξην"ὁ ὁ ὃ φίλος Ων νυμφίου ὁ ἑρηκῶς 
Ὁ ὦ ἀκούων αὐτῷ ,χαρᾷ χαίρει δια Ὁ ᾿Φωνίω Ὁ Τ' νυμφίου. αὗτη 
οἰἱ ἡ χᾶρα ἡ ἐμνη 1 πεπλυ! 6 4}).. ἐκεῖνον δ αὐξανφν ἐ ἐμε δ θα ῆς- 

ἅϑαι.ὁ Δύωϑεν ἐρλόμδυος, ἐπαϑω παΐτων ὅξ[γ.ὁ ὧν ὧκ τῆς γῆς, 
οὑκ τς γης ὅξι, "ὦ ὡκ ἦ γῆς λάλει: ὁ ὁκ “Ὁ οὐροῖνα ἐρλθμένος, 
᾿ς ἐπαύω παύτων ἀξ ὁ ὃ ὃ ἑώρακα ἡ ἤκουσε Ὅυτ μδβ]υρά, ἀ τίω 

μδρτυρίαν ἀνθ᾽ ἐσεὶς λαιμμρανει." ὁλαβων ; ἀμ Ἔ μδρτυρά 

αν οὐσφφοαγεσεν ὅτι ὁ Θεὸς δληϑὴς ὄξην"ὃν γὼ ἀπέρηλέν ὁ Θεύς, 
ζχ ῥήματα “ 9 Θέοδ λαλέϊ ου γα, οκ μέξου δέδῶωσιν ὁ Ο Θεὸς Ω5 

πνεῦμαι. Ο πατὴρ ἃ ὦγαπα: ἢ: ὧον, ὁ παντα δέδωκεν ων ἤὐχήθα 
αὐτῆς. ὁ πιςεύων εἰς φὺ ἧον, ἐμέ ξωίω αἰωνιον' ὁ 3 ἀπειθῶν τῷ 

ἡ, ἐκ ὀψῷ ζωίω, δλλ ἢ ὀργ! 15 Θεοῦ μᾶυει ἐπὶ αὐτὸν. 
Ως οἰ ἔγνω ὁ Κύρμος ̓ ὅφι ἤκουσοιν οἱ Φαεασεζοι ὃ ὅτι ἴνσοιξ 

πλείονας μωϑηταΐ “ποιὰ "ὁ ̓βαηϊίζειή ἥ ἰωᾶννης (χα! τι} ἴησοις 
Ἶ αὐπὸς ἀκ ἐβσβιζεν,. ΔΛ. οἱ μαϑηταῖ αὐά: Σ᾽ )άφηκε ἢ 7 ἵνδαιαν, 
“καὶ ἀπήλϑε πάλιν εἰς, γίω Γ αλιλαίαν. ἐδῳ: ̓  αὐτὸν διέρχεῶαι 

; υμέμω Ξυχὸρ πληαῖνν 5 χωρέου δ΄ ἐδῶκεν ακως ἰμοὶφ. 
τῷ ἐς αὐτοῦ «ἰκὼ δὲ ἐκαῖ πηγ" Ὁ 5 Ἰακωζ. Οοώ 7 ἰησοιΐ κάκοπια- 
κῶς, ὡς ὧ ὁδοιπορίᾳς,ἐκαϑέζενο οἱ οὕτως Ὁ)] τῇ Τῇ πη)" ὥρφι ἰῷ 
ὠφεὶ ἐκ, " ἰρχῷ γωὴ ὧς τ Σαμδρείας δύ δῆσαι ὕδωρ. λέγ 

45, αὐτῇ ὁ ἴησους, Δὸς μΑ9, "πιθν. Οἱ )γὸ μαϑηταί αυφ ἀπεληλύϑεοῦ, 
τὰ 

ΧΥΝ 

χῦ 

- Ὁ »ι 

σ) 

Ι ἤουδαϊῳ. - 

«λίω φᾷ «, 

Ι ἤηφος. « 

ἕοάς, Ὁ} γι ὃν ἐχής, ἰρ ἐσέ (ρυ 

νοσαν το υνονει 

ΚΑΤΑΟΏΑΝ. 
εἰς Ὁ πολιν, ἵνα ζοφὰς ἀλρῥοίσωσι. λέγφομῦ ὁ ὦ αὐπεὸ ἡ  γαρὴ ἡ 

ἐν 

Σαμδρᾶπς, Πῶς σὺ , ἰουδαῦ ος ὧν ποὺρ ᾿ἐμού πίῶν αἰτεῖς οὔσης Β 

γαυαριος Σαμδιείτιδος; δὺ )α» συ ξῶνται ἱπκδαις οἱ Σαμδρεί- 
ταῖς. ̓ Απεχρίϑη ἴησοις χοῦ εἶπεν αὐτὴ, Εἰ ἰήδης πίω δωρεὰν τοῦ 
Θεοό καὶ ἧς ξεν ὁ λέγων σοι, δὸς μοι πιᾶν, συ ΝΣ ἤτησαρ. αὐ, 
τἡ ἔσζωκεν δὼ σοὶ ὕδῶρ ζῶν. Λέγφαυτὰ ἡ γαιη, » Κύεκε, οὔτε ἂν-- 
τλημα ἐχές, ὦ ὃ Φρέαρ ὅξὴ βαϑύ - πῦϑεν οὐ ἢ ἐχς τὸ ὑδῶρ νὰ 

ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ Εἰ ΤῊ ὦ παρὸς μή μίακως, ὃ ὃς ἐδδωκαν ἡ ἡμῶν 
ΝᾺ ρίαν, ω ᾿ αὐτὸς ΦἘ ἀ ἀν ἔπιε, ὦ οἱ ὑοὶ αὐδ'; ὧ Ω ϑρέμιμα- 

1α αὐπ'; Απεκρίϑη ὃ ὁ ἰησοιζ κὺ Ὁ εἶπεν αὐτῇ, Παςὸ Ο πίνων οκ τοῦ 

ὕδατος Ὁ ζώπου , διψησᾳ πάλιν" ὃς σΊ δὴ πίῃ ὠκ ἦν ὕδατος οὗ ςξ- 

γὼ ̓ δώσω πο. οὐ μὴ  δεψήση εἰ εἰς ἢ αἰῶνα; λα τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ » βοήσεται ων αὐτῷ πηγῦ ὕδατος ἁλλομδμου εἰ εἰς 

ζωίευ αωνιον. ΛΕ, χοθϑς αὐτὸν ἡ γιωή, Κύριε, δὸς μοι ζυ- 

Τὸ τὸ ὕδωρ, ἡὰ μὴ , δυεῳῶ, μηδὲ! ἐργωμαι Ἴνϑείδε ἀντλῷ. ΔΕ) ᾿' 

αὐτῇ ὁ ὁ ἕησοις, Ὑ παγε, Φωνηίον ἡ ον ἀὐδρα σου, καὶ ἐλϑὲ Ἵνϑαί-- 

δὲ. Απεκρίϑη: ἡ γαυὴ Ὁ 6 εἶπεν, Οὐκ᾽ "ἔχω ἀνόρα;. Λεγή αὐτῇ ὃ 
ἴησούς, Καλώς παρ, ὁποὺ ἐγὼ «πεν τέ γαρ ἀγδρας 

᾿ήρ Ὅυτο δληϑες ς ἐρηκας. Λέ- 

"4 αὐήζω ἥ γωμή, ̓, Κύραε,ϑεωρω ὃ ὅτι τϑϑφητης εἰ συ. οἱ πατέρες 

ἡμὴ ὧν Οὐτω] ὁ ὄρει φυδϑσεκύνησανν, καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι οὐ » 
᾿Ιτροξλύμοις 7ἿὮὩν ὁ ὃ τόπος, ὅπου δὲ; φϑϑσκιρεῖν. Λε αὐτῇ ὁ 

Τησοῖς ,Γυυδαι,πίςευσὸν μ49,, ὅτι ἐρχέται ὥρᾳ ὅτε οὔτε οὐ Τῷ ὁ δβει 

τούτω, οὔτε ὃν ἱεροξολύμοις χαδϑσκιιυήσετε ἴς παηθά. Ὑμεῖς 

χαδοσκυυήτε ὃ ἰρκ οἰ δδιτε' ἡμεῖς σοϑοιαιυοῦμῆ ὁ ὃ σἰδαεμδρ" ὅτι 

η , σωτηρία ἐκ δμβ ἰουδαιων ἄξέν ν᾽ ς ἐργάται ὥρφι καὶ να 

ὅξιν, ὅτε οἱ ἰλληϑινοὶ ΠΕ ΘΚΌΡΗΤαΙ ̓ πσεϑσκιιυησοισίῳ παχϑὰ 

ὡψ πνϑὐμαῖε; Καὶ Ι Χληϑείς" καὶ καὶ γωρ ὁ πατὴρ Ὁιούτοις ζητῶ Οιῃὶ 

Δῴτοβ. α 

«υθϑσκιιυοιίτας ἁὐτόν. ᾿πνώμα ὁ 0 Θεὸς, λΟι πρεϑσκιιυοιί- Δ ᾳ. κορ: χὰ 

ταῦ αὐτὸν, ο᾿ πνϑύματι καὶ αἀληϑείᾳ δῷ χοδοσκωωυήν. ΛΑ αὐς 

“τὸ ἡ γαων, ̓ΟἾἶδὰ ὅτι Μεαῖὰς ὑρχῷ ὁ ὁ λερθμᾶνος Χραςύς ὅταν 

ἔλυϑη ἐκεῖνος, ἀνατίελᾷ ἥμιν παΐτα. Λέγ αὐτῇ ὁ ΣΟ Ἐγώ. 

εἰμι,ὁ λφιλῶν (οἱ. “ΑΙ ἐπὶ Ουτωή. ἊΝ οἱ μαϑηται αὐτού, 
ν 

χὰ ̓ἐϑαύμασαν ὅτι μ᾽ γαυαροὸς ἐλοίλει ἐδεὶς μδύτοι εἰ εἰπε, Τῇ 
1. 



Μαντϑ δ 

Ἀυκ.:. 

κατ τυτ  τκρο ενδευ αν τ οι πσ πασσεασαις τ.“ το Όσον ἘΝ κτ ΗΝ Ἐπα Ν ἘΣ ΤῊΣ ΤῊ 
ὙΠ, ἢ ἘΞ ἕ ἀν ᾿ ᾿ Ἔν ἕ ἃ. τ 

ς: Περὶ τῷ οὐ τῷ βασιλικοδ. ι 

τ68: οι ἜΠΓΆΑΓΓΙ. 

ὥστ; 4 χαλεέϊς: τ αὐτῆς ΑΦῆκαν οαῦ δ πω ὑδρίαν αὐτῆς 

ἡ: γαυή ὐπηλϑιν "εἰς ̓ πόλιν "Ὁ λέγ Ὅις ἀὐϑρώποις, Δεῦτε.. 

ἰδεῖ: ἀνϑέφπον ὃς εἰπέ εμθι ποῦ γα ὅσοι ἐπόύισει. μήτι ὅτὸς ὄδιν ὁ ὁ 

Χαιρος ἐξηλϑονν ἡψμῷ ὡκ τῆς πόλεως, ἢ ὦ “ϑϑς αὐτὸν. 

Εν δ τῷ Ὁ μεταξυή ἠρῴτωνς αὐπὸν οἱ ἱ μαϑηται, λέγονδες, Ρ βας(Σ, 

Φαλε. Ο: δ᾽ εἶστεν αὐτοῖς, ἔγω. βοῶσιν Ὅχω Φφαγών, ἰὼ ὑμεῖς 

Ε ὑκ οἴ δοκεῖ. ἤλερον. οἱῦ οἱ ἱ μαϑητὰὶ χαρὸς δλήλοις, Μὴ ες (εὐεΓ 

χὴν ἰυτιὺ Φαγέν: “Λέγ 4 αὐτοῖς δ: ἴησδις, Ε ΠΩ δεώμα ὅξην, 

ἵγα ποιῶ ϑελημα, τού πέ πεμὲ τὸς μερρὰ τελειώσω ἄμᾳ, Ὁ ἐρ 

59». Οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅπηι εἶς ἱτετράμζωυον. ἄξη, καὶ ὃ ϑερ- 

σμς ἐρχῶ; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἔπωβατε (ὧν ὀφϑαλμθιρι ὑμδ, 

καὶ ᾿ ϑεασουαϑε ταὶ λώρας, ὅτι λϑκα! εἰσι “σϑὸς ̓ ϑερασμὸν ἡδν. 

καλὸ ὁ ϑεθέζων μαϑον λαμ(άνει, καὶ (να) καρπὸν εἰς ζωΐω 

αἰώνιον, ἵγα ὁ απείρων ὁμοῦ χαίρῃ Ὁ), 0 ϑεράζων. Εν ἡ υ. 

τῷ ὁ λόγος ἀξὴν ὁ ἀληϑινὸς, δτιάλλος ἄξὴν ὁ απέέῥν, καὶ ὠλ- 

λορ, 0 ὁϑερήζων. ἐγὼ ἀπέτήλαι ὑμᾶς ; ϑεεέζεν ὃ δ χ ὑμεῖς χελο-- 

᾿ πιάκατε' λλοι κακοπιάκασι, Ὁ ὑμεῖς εἰς “ὸν κόπον αὐ! εἰσελό- 

λύϑατε. Εκ: δ τῆς πθλεὼς ἐκαίνης πολλοι ' οὐ ίσευσαιν εἰ εἰς αὐτὸν- 

ἣμ Σαμδρειτῶν, δια τὸν λόγον τῆς γωωαρώς, μδρτυρούσης, 

ὅπ εἶπε μοι παιται ὅσοι ἐποίησει. Ως οὦ ἦλϑον «εθς αὐηὸν οἱ 

Σαμδραῖται,ἠοϑῶν αὐν μεῖναι ποὺρ αὐτοῖς “Ὁ ἐμιεινν ἐκάι ἵφο 

ἡμερας. ̓ω πολλῷ πλείοις Θ,ήφευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτῷ, τῇ τε 

αμκὶ ἔλεζϑν, ὁπ ύρκ ἔπι διὰ τίω σην λαλιῶν πικεύομδυ αὐ- 

τοὶ  ὠνηκθαμδω, 9 ἰδαμῶν ὃ ὦ οὗτός ὅξιν ὠληϑῶς ὁ σωτήρ 

ζ κοσιαξ ὁ Χράςὸς. Μετὰ: ἢ τας δυοὴ ἡμέρας ὀΐξηλϑεν ἐκεῖϑεν, 

ἃ ἀπῆλϑεν εἰς ὃ Γαλιλαϊαν᾽ αὐτὸς 55 ὁ ὑνσοίξ ἐμδρτύρησεν, 

ὅτι πϑϑφητης ὧν τῇ ἢ ἰδίᾳ, πατρίσι ἱεμίω ὁ τΩ ἐχή. ὦποιὺ ἦλ- 

δεν εἰς τίώ Γαλιλαίαν, ̓ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ ; Γάλιλαιοι, παύτα 

ἑωρρικότες ἃ ἐποίησεν ον ἱεροσολύμοις ὁ ὧν τὴ ἑορτῇ: γῸ αὐτοὶ ἱ» 
ἥλϑον εἰς τίω ἑορτίω.. Ἦλϑεν οὐδ ὃ ἑπσοῖς παλιν εἰς τίω 

Κανα, τς Γαλιλαίας, ὅπου, ἐποίησε δ ὕδωροι νΡ σίνον ἋΣ ἰὦτις βα- 

Η σιλικὸς οὗ ὁ ἡδς ἠσϑένει , Καδναούμι Εε: ἀκούσας ὅπ ἴησοις 

ἥκει δα τὰς. ἰσυδαίας εἰ εἰς Ὁ ΓΤ αλιλαίαν, ἀπηλϑε προς αὐτὸν, 

(5 ᾧ ἰάσηται ἀυΐ᾽ ἀφ : καὶ ἡαφτα αὐτὸν ἥα καταζη ῷ ον ἦμδῳ 

δα. β.ὰ 

"4 πίβῥαμίωες, 
«-. 

, αὶ 
φέραλυθς- 

τῶν. ἃ 
4 ἢ 
Κυριν. γῇ 
φ ᾿ 

τππραασττο. 

«.σ,.ς.1β 

ἀπέ, ".ν 

ἊἊ. αι κ5.0 

ζ Περὶ τῷ σδιάκοντα καὶ ὀκ τὸ τη ἔχονθὸς ον τῇ ἰδυνείς, 
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γαρ ̓)νποθνήσκον. Εἶπεν οι ὃ ὁ ἔνσοις τσϑϑς αὐτὸν, ἔαν μη σῃ-- 
μεῖα Α τέρατα ἴδητε, εἰ μὴ πιφεύσητε. Λέγ4 τεθς αὐτὸν. ὸ βα- 

σιλικὸς, Κύρκε, καταϊηϑιν πεὶν Σστοϑανεὶν “ὁ παι δῆον μου. ΛΕ 
εἰυτα ὁ Ο ἴυσοις, Ποράου" ὃ ἡός (υ ὦ. Καὶ ἐἰϑηςευσεν ὁ ὸ ἀὔϑερς 

τὸς τῷ λόγῳ ᾧ πεν ἀὐπῷ ἰνσοῦ, καὶ ἐπορδύετο. Η δὲ δὲ ἀύδὺ 

καταξαίνοντος, Φ δουλοι ὦ ἀυτ αἀἰπάντησαιν ἀυπὺ, ῷ ἀπήτξειλαν 

λέγοντες, πὸ παῖς (ου ζ5. Ἐπύϑετο οἰ που. αὐτῶν πω ὥραν, 

οὐ ἡ ἡ κομεψψότερον ἔ ἐλτ καὶ εἴποι ἀυτᾷ, ὧπ τι χθές ὥραν ἑδδυμίω 
ἀφηχαν αὐ ὁ πυρετὸς. ἔγνω οι ὁ πατὴ ̓  ὅτι ὧν ἐκαίνη ΤῊ ὥρᾳ, 
ον ἡ 1 ὦπεν αὐτῷ ὁ 0 ἴησοις, ὅπι ὃ ἕος ἴρυ ζη.νὴ «ὦ θλίσευσεν α αὐτὸς καὶ 

ν1.) 
ἡ οἰκία αὐτῷ ὁλη. Τοῦτο παλιν δεύγδον σημεῖον ἐποίησεν ὁ ἵνσοις 

ἐλϑων ὧκ Φ [ουδδιας εἰ εἰς Ὁ Γαλιλαίαν. Μεπὲ ταῦ-- 

τὰ (ὦ ἕορτη Τὴ ἰουδαίων, νὰ Ὁ δλϑέζη ὁ Ο ἴησοις εἰς ἱεροσόλυμα. 

Εςι δὲ ὧν οιςΪ Ἱεροσολύμοις ἘΣ ΤῊ ἢ περξαζουῇ κολυμιβήϑρα ἡ μ 

ὀιλερομδρη Ἐθραϊ Βηϑεσισὰι »πέντετοὰς ἐχουσοι" ὄν ταιῦταις 

«Ὁ 

Αδυπσ.χγ.Α 

δευτιις.Α 

κατέκιτο πλῆϑος 1 χὰ ἀαϑενοιύτων ἀν τ ῶ. Ἵ" ̓ 

δῶν, ̓ὀκδελομδρ ὧν Ὁ ΤῈ ὑδδτος κάνησιν" ἀήελος γαρ᾽ Ψ' καὶ 
ρον: κατεξαννεν ἐν τῇ κολυμ(ήϑρᾳ, καὶ  ἐτώρφοσε Ὁ ὑδῶρ' ὁ ὁ 
οττὐ ὁ ϑεϑος ἐμξας μὲ τί ζαροιχίω ἥ ὕδατος ὑδρὶς ἐ ἐνὶ γέτο, 
ῶ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ην δὲ Ὡςς δύ ϑρϑοπος ἐχξι. σϑχα-- 

κονταοκ τὺ ἐτή ἐ ! ον τῇ ἢ ἀϑενειᾳϊ δουτον ἰδῶν ὁ ἴησοις κατα- 
κείμδμον "ἡ γνοις ὅτι πολιιὸ ἤδη γφόνον ἔχ, λεγή εἰυτιῷ Θέλεις 
ὑγεῆς γβυέϑαι: Απεκρίϑη ἀυπὸ ὁ ὁ ἀεϑενῶν Κύρας, λυϑοφπον τῶ 

ἔχω, ἵνα ὅταν "ἴα οοιχθη ὁ ζὰ ὕδωρ, θάλλῃ Με εἰς τίω κολυμ(η-- 
ϑρανν ὧν ὦ Ὁ δὲ ὁ ἔρχομαι ἔγω "ϑ ἀλλίθ' σοὸς ἐμιοῦ καταβαίνει. 

Λέγέ αὐτῷ ὁ ἴσοις, ἕγήραι ὃ ἄρον Ὧ κραξξατὸν (ου, ο ᾿ “θ.-- 

πάτει. Καὶ ϑύϑεως ὀδρετὺ ὑγῆς ὃ ὀύϑοφοπος, Ὁ ἦρε, τὸν κρας- 
θατον αὐτοῦ ἃ αἰὉλεπάτει. ἰώ δὲ σωξξατον ον ἐκείνῃ τῇ ἡμιέ-- 
βᾳ. λοον οι ῥῶ ἱκόαιοι τῷ Ὁ τεϑεραιπευμόίῳ, ΣαβΟατόνἐ ἢ 

ον. “ρκὺξ εἰ (οι ἃ ΡΩΙ ΝΣ ἐκραξατον. Απεκρίϑη αὐγοῖς, Ὁ πριή-- 

᾿ ΤΡ ΣῈ ὑγιῆ, ὀκένος μοι ἐἰπεν ,ἄρον αὶ κράξβατον υ , Ὁ ρ ϑυν.. 

πούτει. Ηδῳτηοβ οι αὐτὸν τὶς δἐην ὁ ἄνϑρθοπος ὁ εἰπῶν (οι, 

Αρον (ἢ ζῷ κρα β(ατὸν βυ χαὶ τϑξιπαπι: Οδὲ ̓αϑεὶς “κ ἐδ 
7ςς ὄξιν'ὁ γωρ  ἰησοΐ ἐἰξένζυσεον ὁ οχλου ὄντος ὃν τῷ τύπω. Μετὰ 

Τερεμζο 

φ 



͵ : " 
τὰῦτοε εὐδάσκᾳ αὐδὰν Ὸ Ἡνανξ ο᾽ τῷ ἡ κοι εἶπεν ἀστῷ, δε 

ὑγὴς ϑέφονας" μηκέτι ἀμδρτανέ, ἵνα, μὴ χεῖρον᾽ φ σοι" οϑύη- 

. 1... Απηλϑεῦ ὁ ἄνϑεθοπς, Ὄ- ὁ λὐήτίει εἰλέ᾿ Ὅις ἰουδαοις ὅπϊηρς 

ὄξην ὁ: πόσαις. αὐπὸν ὑμῆ. ΧΙ ; διὰ τοῦτο ἐδιωκον ῷ ἴησουῶ οἱ 

ἰουδαλοι,. κΣ ᾿ ἐίτδαυ οὐὐτὸν ὑχποκέινα!, ὅ ὅτι ποτα ἐποίᾳ ὼν 

σαββάτῳ. ὁ δὲ Ἰησοις ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατὴρ μου ἕως 

ὡρτ: ἐργαίζεται,καίγω ἐργαζομιαι. διαζοῦτ ομϑ ὁ μάλλον. ἐξι- 

ποῦ αὐτὸν: ῷ [ουδαμοι διστοκτεῖναι δῆ οὐ μόνον ἔλυε ῳ ὸ σείξ:- 

“ςςς (τν, λὰ καὶ! πατέροι ἴδιον ( ἔλεγε δ Θεὸν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν 

τ ἐὐ Σ Θέί. ̓Απεκρή νΩ οὐ ὃ ἴησοις  κὸ εἶπεν αὐτοῖς, Αμ ᾿ 

λέγω ὑμῖν, ου ,ϑαύαται ὁ Ο τος ποιὴν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν "μή ̓ 

ἉἈ βλέπη ὃν. πατέρᾳ ποιοιιοτόι " ἃ) δ ἐκεῖνος ποιῇ, , ταῦτα "ἡ 

ὃ υἱὸς: ὁμοίως ποιφ 0 δ). πατὴρ Φιλὲ (ὦ) ἐφ υ αν, καὶ παϑτα. δώσυ- 

σιν ἀυτῷ ἃ ἃ αὐτὸς “ποιῇ, "ἡ μείζονα, τούτων δείξᾳ ἀντ ἢ ἐργὰ : να 

ὑμεῖς ϑαωμαίζππ. ὥρα γωρ ὸ πατὴρ ἐγείρᾳ ὧν νεκροιῷ, καὶ 

ζωοποις, οὕτω (ὃ ὁ ὗος οιὲ ϑελά ζωοποιά. οὐδὲ .ὁ ὁ ὃ πευτῆρ κρίνᾳ 

οὐδένα,, ϑλά τί κρίσιν πῶ στιν δέβωκε ἐῷ, ἵνα, παντες ἴε- 

ὋΣ: μῶσι (δ) μὰ καϑως τιμῶσι οὸν πουτέρρι. ὁ μὴ πμῶν τὸν ὑόν, 

οὐ τιμᾶ γ τοῦ πατέροι "ὃν πέμ τα αὐτὸν. Αμίω ἀμὴν λέγω 

" 010 ὦ λόρον μϑυ ἀκουῶν, Ὄ δ πιςευων Ἰῷ πίμψανέ με, 

χί ζωίω αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν κκ ἐρ ταιρδλλα μεποιβέξηκεν 

ὑκ ἡ ϑυνάτου εἰς τίω ζωίω. Αμίω ἀ ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, ὅτι ̓  

Ε λέται ὥρᾳ, δι ναῦ δξιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς Φώνης τοῦ 

οὐ Φ Θεοδ, καὶ ἡ ὦ ἀκούσαντες δσονται. ὡς ῷ ὌΝ ὃ πατὴρ δ 

ζωιωὶ ΦΨὦ ὩΣ, οὕτως δῶκε ο]ῷ ἡ ζωϊώ ἐχν ον ἑαύ 

χ] καὶ Φξοισίαν ΤΌΝ ἀυπὸ κρὶ κρίσιν ποιάν, ὅτι ὑὸς ἀὐϑρώπου 

ὯΝ. Μη ̓ ϑαυμαζετ ζῦπ, ὅτι ἔρχεται. ὥῤα, ἐν! ἡ παῦτες Φὡν 

ζις μνημείοις, ἀκούσονται ἃ Φώνης αὐτῷ, Ὃν ὀκπορόυσονται᾿ οἱ 

ὦ ἀγαϑα πονήσουνπες εἰς δι άΐςεισιν ζωης"ο οἱ ἢ ἃ Φαύλαι Ὡρα 

ξαντες, εἰ εἰς ἀβάφασιν κρίσεως. Οὐ δωαμαιὲ ἐγω ποιεῖν ἀπ ἐ- 

τοῦ οὐδὲν" καϑυς ἀκούω κρϑω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία 

ΚΗνδη ου ᾽ ὅντω ἡ " ϑέλημα τὸ ἐμὸν, 

ανποςμε 'παῖθ9ς. Ἐὰν ἐγὼ μὶ 

Ματδιχε δ 

μδρτυρώ αἰδὶ ἐμαυτοῦ, ἡ ἡ μδρ-- 
νι δλαὶ Ὁ ϑέλημα τοῦ πέμ.-- ἢ 

γυελὰ με ἔριν δληϑής “ἄλλος ΠΑ.» ὃ πὰ ὼ «οὶ ἐμού, 

“ὠπτ. [τε 

βὰν». 

ν 

2 ποιήσῃ, β 

οἀβρώπου. 

γο᾽νεις 

ἴω 

ὰ {τῷ αὐβρώ- 

τα. ἡ. 

μά δὰ 
͵ 

΄ 

ΠΝ 
“- 

αγ βγη 
ὅκ 

ἢ Περὶ Ψ πέντε᾿ των ᾧ Ἀγθυδῃδϑον. 
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ὦ οἰδὰ ὅτι ἀληϑης ὄξτην ἡ μδρτυολα, " [εἰ μδρτορε δὰ ἐἠριοῦ, 
Ὑμεῖς ἀπεραίλκατε τεῦς Ἰωαννίω Φ μεμδρτύρηκε τῇ τῇ αἰλη- 
ϑείᾳ ἐγώ: 3 οὐ αὔρα Ἃ Δὐϑρώπου τ ἐμδρτύρέαν λαμβάνω, λα 
Ἴαυτα λέγω, ἱναυμεῖς συ ϑην". ἐκεῖνος ἱκὼ ὁ λύχνος. Ο ὁ κουομδινος 
καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠϑελήσευτε ἀγαλλιααϑέωαι χυοὃς ὥραν 

ὡ τῷ Φωπὶ αὐτῷ. ἐγω ο ἔγω τίει μδρτυρια)μείζω τῷ 15 Ἰωᾶνς- 
γε" Ο γὉ ὁ έ "πὰ ἐδῶωκό μοι ὁ ὁ πατὴρ ἵνα τελειωσὼ αὐτὰ »αὐται 

᾿ {ᾳ ἔργα ἃ ἔγω ποιῶ »βδρτυρει «ἰδὲ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ μέ ἀπέ- 
φοε ἈΧΑ' Ὁ ὁ πέμλψας με παυτῆρ, ̓αὐτὸς μεμδρτόρηκε «ἷϑὰ ἐ ἐμϑ. 

μ᾿ οὔτε ̓Φώγίω ἄινξ᾽ ἀκηκόατε σπιύποτε, οὔτε ̓ ἀδὸς ἀυς ὁ ἑωροίνεα- 
᾿" 
με πε - ὦ λόνον ἀυῷ. ὅκ ἔχέτε μδύοντα ον μάν, ὅτι ὃν ἀπέςηλεν 

͵ 

ἐκεῖνος ζύτω ὑ ὑμεῖς οὐ πιρεύέτε. Ἐρώνατε τας γθαφας, δι ὑμεῖς 
δοκεῖτε Ψ αὐταῖς ζωϊω αἰώνιον ἔγήν, Καὶ κεῖνα! εἰσιν αἱ ἱμδρ- 

τυρούστοι τϑὰ ἐμοί κὶ Ὁ οὔ ϑέλετε ἐλϑεὶν “πρός με, ἵνα ζαΐω {- 

᾿ χῆῖτε. Δόξαν ὥρα" Δυϑρωώπων᾽ ου ᾿ λαμβάνω ΣᾺ 6 ἐγνωκαιὑ- 
μαξ, ὅτ τίω ἀγάπην ἦν Θεού ἐκ ὑχέτε ἂν ἑαυτοῖς. ἔγω ἐλήλυ: 

. ὃν ὧν τῷ ὀνόματι χ' δ: παῦϑς μου, καὶ ου ̓λαμ(εανετέ με" ἐὰν ὠλ 

λος ὀλϑης ον τῷ ὀνόματι κω" Ὁ ἰδίῳ ἐκείν) λήψεθε. πῶς διιυα-- 
εὃς ὑμεῖς πιφευστε, ̓ φξαν' μὰ δλλήλων᾽ λαιμιβάνοντες, κὴ ο 
Σ δοζαν ́  ΣΧ μόνου Θεοῦ οὐ ,ᾧπέτε μὴ δοκεῖτε ὃ ὅτι ἔγω 
κατηγορήσω ὑμὴμ θοὸς ὃ πατέρα; ἔςιν ὁ κρατη θρφον ὑμὴν: Μω 

σῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. Εἰ γῶρ  ὀὐχιςεύετε Μωσῆ, οἰ ]ισεύετε 

δὰ "ἠδ ἐριοῦ ἐκεῖνος ἐσξαψεν.ε εἰ ἢ Ὁ ἐκείνου γξαμ 
μασιν οὐ πιφεύέτε, πῶς Ὅϊς ἐ ἐμοῖς ῥήμασι πισεύσετε: 

Ἴ ἽΜαα ταῦτα ἀπήλϑεν ὁ ἰησοις πέραν" Φ ϑαλαίατης τις Γαλι- 
'λάϊας Φ Τιξερκάδὸς αὶ Ἢ ἠκολούϑα ἀυτπὼ ὁ. ὁπ νι πολιῷ, ὀτιξώρων 

αἰ ἀν οἱ ἀν ἃ σημεῖα, ἃ ἐποίει «72! τὴν ἀσϑενοιιύτων. Ανῆλϑε δὲ εἰς 

μη ὄρος ὃ ἴησοις Ὁ, ἐκεῖ ἐκαϑητο μλῆξ μαϑυπῶν α αὐ ἰοὺ: 3 ΣΩΣ ὁ 

: Σ α Ἅ ἢ: ̓ἑορτι , τὰ ἰσυδάίων. ἕπαρας οἰἱῦ ὁ ἴησοις ὧν Ψ 

Ἂ ́ φϑελμοι, κὶ ἡ ϑεασουμδιοος ὅ ὅτι πολι ὁ χλος ἐρχῴ)σεθς αὖτ, λέ 

κι πσϑϑς Σ Φίλιπαον, Πόϑεν ἀγοφοίσομδι ἃ αὐρτοιρ να, ͵ " 
σιν 5 ΤΟΙ} (Του ὃ ἢ ὕ εγε πειροίζων αὐτόν" αὐτὸς "ὁ ἠδ με 
πονεῖν.) Απεκρίϑη ἀνπὼ Φίλιππος, Διακοσίων λείων αρ- 
τοὶ ὅκ δρκοῦσιν αὐτοῖς͵ ἵγὰ ἕκαςος αὐῆΡ ἢ βιαχύῖο Ἁῴξη. Λέγφ 

ας Ξ 
[“ᾳΑ 

Ματβ. γιὰ, 

ὰ “ζ. Α 
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᾿ μαῖα. Ὁ 
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ἊΣ δ᾽ τον δ’ ΚΓ ΠΣ ἀν ΥΠ ὼ 

Ἰ ὡ  ὐ ΝΝΝ ὐ ἐὐμἐμὐ ὰ εὐ 

9 Περὶ δ᾽ ὦ ϑαλαίοση αἰϑιπώτο. 

17: ΠΕΎΆΤΤ., 

αὐτῷ ἐς ἐκ ΒΩ, μαιϑητὼν ἀυῷ ἀὐδ᾽ Αὐδρέας ὁ ὃ ἀδελφὸς Σίμωνος 

πέφου, ἕο! παισδαιεκονῚ ἐν ὧδε ὃ ὑκᾳ πέντε ἄρτοι: κριϑῖνοις, καὶ 

δύο ὀψιρχαΣ λα ταῦταῖε δξιν εἰ εἰς τοσούτοις; Εἶπε δὲ ὁ ἰησοιζ, 

Ποιήσατε ὧν ὀῤϑρώποις δυαπεσῶν. Ηνϑ φ Αϑρτος πολις οΨ τῷ 

τόπι " ϑυέπεσον οὐδ οἱ Ἰἀὐδρες ἡ Ἵ ἡ Σριθμὸν ὡσεὶ πενταχεθάλιοι. 

χαξεδὲ ὦ ὧν ἄρτοις ὁ ὁ ἰησοιζ, Ὁ ὺ ἀὐχαιφα φήσεις διέδωκε. τοῖς 

μαϑυπῆρ, οἱ ἢ δ μα ϑυταὶ ̓ Ὅις αὐακαιμϑμοι" ὁμοίως : καὶ ο 

Β ὀψαοίων ὃ ὅσον ἤϑελον . ὡς δὲ ἐνεπληϑησαν, λέγᾳ τοῖς μα: 

χαῖς αὐτοῦ ̓ Σαυαγαίγετεζοι αἰ :κονεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή 

τι οὐ. Σιωυήγανον. οι, ΠΥ ἐγέ μισοιν δώδεκα κοφίνοις κλα-- 

σμαΐτων ὡκ δ πέ πέντε ἄρτων κριϑινών, ἃ ὁ ἐπεράοσευσεζοῖς 

βεξρφκοσιν. Οἱ οὐ ἄνϑοφοποι ἰδόντες ὃ ἂν σημεῖον ὁ ἴη- 

σοις ἔλεον, ὁπ οὗτός ἄδην ἀληϑώς. ὺ εοφη ςο ἐρὰϑ υδμΘ: 

εἰς τὸν κόσμον. ἵησοις οἰ γνοιῷ, δτι μέλλοισιν ἔρχεῦϑαι καὶ 

ἁυρπεῖξειν αὐ, ἵνα, ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλία, ἀνεχω ρῆσε ἡπα- 

λιν᾿ εἰς Ἃ ὄρος αὐτὸς μόνος. “ὡς δὲ ὀψία ἐήμευ. κατεξηοῦ 

ᾧ μαϑηται ἀὐᾷ' ὁη γίωω ϑιιλσοσσων, ὁ ἐμιξαντες εἰ εἰς ὡ “λοι- 

Φῷ,: ἤρχον» πέραν ἃ ϑαιλσίοτης εἰς Καπϑναούμ. ̓  σκοτία, ἤδη 

ἐγεγονέι, ὁ ἐκ ᾿ἐληλύϑᾳ τσϑϑς αὐτοιΐ ὁ ἴησοις, " ἥ δὲ ϑαλοισί- 

σὰ ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρεζ. Ἐληλαικότες οὖν ὡς 

σοιδίοις εἰκοσιπέντε ἤ τέκάκοντα, ϑεω βουσι 4 ἴνσοιν αἴϑαπα- 

ποιωτα. ἐὐ πὶ τῆς ϑαιλαίατηρ, ῶ ἐγις τ τῷ πλοὶς γηνομϑινον κα ὁ εφο- 

Τ΄Τ (ήϑησεν. Ὁ δὲ λέγ αὐτοῖς ̓ ἔγω εἰμ, μι ; Φοξϑε. Ηϑελον 

οι» ὑ λοι εἰν αὐτὸν εἰς "Ὁ πλοιον, ῷ ϊϑεως, Ὁ πλοιοῦ ἐδ 61 δι 

ἦ γις εἰς ἰωύ ὑπηλον.. Τῇ ἐπαύθμον ὁ ὄχλος ὁ ἑσηκῶς πέραν 

᾿ τὴς ϑυιλοίατης ἰδὼν ὅτι πλοιάρ ον ἄλλο τὰ ἰω ἐ ἐκεῖ, εἰ μη ἐν ἐ- 

κεῖνο εἰς ὃ Σ ὠμέζησαιν οἱ μαϑηται αὐῆϑ, ̓Ω ὅτι οὐ σίξυεισηλϑε ζ;ς 

᾿ μαϑηταις αὐτοῦ ὁ ο ἴησοις εἰς "Ὁ πλοιά μον, ΣΝ λὰ μόνοι οἱ ἐμαϑη- 

εταὶ ἄιῳ 9. ἀπήλϑον' ἄλλα δ ,ἦλϑε "πλοιάρκα ὡὰ Τιξερκαδὸς ἐξ 

χς 7 τόπου ὅπου ἔφαγον ὃν ἄρτον, δὐχαφαςήσεντος  Κυ-᾿ 

ΣΝ ὅτοι οἰεὖ Εἰ δὲν ὁ ὄχλος ὅτι ἰησοις ὑκ ἐσῖν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μα- 

ϑητα! αὐ, 5, ἐνέξης Ὁ αὐτοὶ ἐρᾷ πλοία, αν ἦλϑον εἰς Καπερ- 

ναξμ, »ζιποιύτες γὸν ἰησουω" καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς 9α--᾿ 

λλανοίην 'ἀυτὴ »ῥα((), ποῦ ὦ ὧδε γέρρν γας; ̓Απεχρίϑη αἱ αὐτοῖς 

δ'ᾶ., 

 ἐληλυδ 

ῤ μιώμδυ. κ΄, 

πος. ἱ 

εὴρθι,γιϑυ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ "“. 
ὁ ἰησοιξ ὦ εἰ Εἴ πεν »ἀμίω ἀμίω λέγω ὑμῶν, ὀπή με οὐχ ὅτι ἐς 

δέτε σημεῖα, Σλ ὅτι ἐφάγετε ὡκ ἄρτων ᾧ ἐχορτοίεϑητε. ἐργά-- 

ζεϑε μυητίω βεῴσιν τί δσιολλυ μλύίω, λα ἔξοῴσιν τίω 

μδρουσων εἰ εἰς ζωίω αἰώνιον, ἰὼ ὁ ἡὸς ἿἙ ἀνϑρώπου υὐμιν, δώσᾳ. 

υτον δ ὁ πατὴρ ἐσφσοίγισεν ὁ Θεός. Εἶπον οὐὖ χοϑὸς αὐ- 
τὸν, Τῇ, ποιοὺ να υἐργαζωιζθαΐα ἔ ἐβγ:Σ ἤ; Θεού; Απεκρίϑη, 

ὁ ἴησοις χὰ Ἂ εἶπεν αὐτοῖς, Τοὺτὸ δ 1 Ὁ ἔργον 75 6 Υ; Θεού, ἥ ἵγα; πιςεύς 
σῆτε εἰς ὃν ἀπέςηλεν ἐκώνος. Εἶπον οι ᾧ ἀυπὼ. Τίοων ποιεῖς σὺ Δ 

σηιλεῖον, ἵγα ἰδωμδυ καὶ πιςεύσω μδρ οι; ἐργξε;ο οἱ πατέρες 

ἡμλῦ δ᾽ τὰ μαννα, ἐφαλον ὧψ τῇ ἐρήμῳ, καϑωὺς ὅδ γεγραμμέ- 

νον, αὶ βτν ὡκ ἢ: Ὁ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. Εἶπεν οι αὐ-- 

τοῖς ὁ ἴησοις, Αμίω ἀμίω" λέγω ὑμᾶν, Οὐ Μωσῆς δέδοωκεν ὑ-- 
μὲν ὯΝ ἄρτον ὡκ ΤῈ Αἱ οὐρανοῦ, δλλ πατήρ μοὺ δεδωσιν ὑμῶν ἢ. 
ἄρτον ὠκ Τὰ οὐρανοῦ τὸν ΠΝ 0 γα ρος: κχ Ὁ Θεοδ ὅξην ὁ Ο 

καταβαίνων ὡκ “' οὐρφινού, χα [ζω διδοιυὶ τῷ κόσμῳ. Εἶπον 

ΠΤΡῚ σϑϑς. αὐτὸν »Κύρκε, παντοτε δὸρὴ ἡμᾶν ἀδρον ζυτν. Εἴ. 

πε ̓  αὐτοῖς ὁ ἰησοις, ἔγω εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωης" Ο ὁ ἐριόμδρος 

πϑὸς μένου ᾿ μὴ πεινασι Ὁ ὁ πιςεύων εἰς ἐμέ, οὐ μη ̓ διψήσι πώ 

ποτε. ΣᾺ εἶπον ὑμῖν ὅτι Ὁ ὃ ἑωροίκατέμε, καὶ οὐ πισεύετε. Παν 

ὃ διδεωυσι ἐμὶ ὃ πατὴρ, σϑεθς ἐμ ἥξει" κοὰ τὸν ἐραόμδυον “οοός 
με οὐ μη ᾿ ὀκξώλω ἐξω "ὃ “ὅτι καταξέξηκα ὁ ον ἥ ὅ' οὐρανοῦ, οὐχ 
ἵνα ποιῷ ϑελημια Ἂ ἐμοὶ δλλα ὃ ϑέλημα σ᾽ 5 πέμνψαντὸ πο μεν 

Ουτ δὲ ὅϊι ἃ Ἂ ϑελημα ΤῈ ὶ πέμι αν 

ΟἹ ω 

τὸς με παῖφϑς, ἵνα παν ὃ δέ- 

δωχέ ,θι, Μη ; ἀπολέσω ἐξ αὐτῷ, λα ἀγα ςήσω αὐ ἢν τῇ ἐ-- 

“οπ ἡμέ βᾷ. "Τοῦτο" δ ὅξι ἐ ϑελημα τὰ ̓ Π μεδα 

καὶ ἀγαςήσω αὐτὸν ὀγω Τῇ ἢ ἐσχάτη ἡμέρᾳ. Ἔθηῦζο οἷ ὦ 
ἰουδδυοι χδὰ αὐτοῦ, ὃ ὅτι εἰστεν , ἔγω εἶμι ὁ αὐρτοςι ὃ "καταβὰς 
ὡκ ἐξ Η: οὐρανοῦ καὶ ἔλεσον, Οὐχ οὗτος ὄν] ἴνσοις᾿ ὁ ὕος ἴω- 
σήφ, οὗ οὔ διεὶς δἰδα μϑυ τὸν πατέρφε χαὶ τίω μητέρι; πῶς οὐ 

λεγής ὅσο, ὅτι ὡκ τοί οὐρανοί καταξέξηκα; Απεκρίϑη οι ὃ ἷη- 

σοΐρ γε εἴπεν αὐτοῖς, Μη σρηύζονεμ Με ̓λήλων, οὐδεὶς διωλα-- 
ἐπ ἐλϑείνασσεός μενέαν μὴ ὃ πατὴρ Ο ὁ πέμχψας μια, ἑλκμσῃ, αὐ-- 

πον} χα ἐγω ̓ἀνατησως αὐτὸν τῇ τὰ ἡμέρα. ἕει γεγραμμέ- 
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ΝΣ: ἐὸν ΝΟΣ δ ον ΠΟ ὑμῶν ρας ἐωης μμ δ  ὐ Νὴ 
ΤΑ ΡΝ ΑΡ δον τ ϑοον το ΡῈ ξ : Ξ 

ἌΝ, Ὶ ; 

ἔζλοτ ς ἃ τὸς ἮΝ 
᾿ "4 {τ δι "- ὠδ 

ι ὴ ΩἿ Η͂ ΠΕ 4ι τς ἀν ἢ ᾿ κὰν ᾿ 

174 ΓΕ ΥΚΑ ΓΕ. 

Ἡναν.2 “ » ΥΓΟΡ ῳ ὥριο πέρδρήπος; Καὶ ἔσον δα παΐτες διδακτοὶ δ ὥ" Θεοό: 

ῷ πατέροι ἧς ἑωρᾳκαί, "εἰ μηδ. ὧν αὔρα ἘΘεοδ' Κεφ ὦ με "οὐχὶ ὅτι 
τβ.τα. ΒΕΝ 

Ὡμὼ ᾿ ἐδθξ ἑωρακοὴ ἃ πατέρα. ̓Αμίω ἃ μην λέγω ὑμῶν, ὁ πισεύῶν εἰς 

ἧς ἐμὲ τς ἐζωίω αἰώνιον. ἔγω εἶμαι ὃ ἄρτος. τῆς ζωης. ΩΦ  παιτέρές 

Βἔο.ν τ ὑμῦμν ἐφαλον τ μαῦνα; ον Τὴ ἐρήμα, κα ἀπέϑανον' οὗτὸς ὅδιν 

μη ποδῶν. Ἐγὼ εἰμα ὁ ρτος ὁ ὁ ζων, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κα- 

παξας: ἐάνδις Φαγ! ὠκζύτου “ξ ἄρτου, ζήσεται εἰ εἰς τὸν αἰῶνα! 

καὶ ὁ ρτος ἢ ὃν ἐγὼ ᾿ δώσω οἡ σαίρξ μου δξην, ἰὼ ἔγω δώσω ὑ- 

πὲρ τῆς κόσμου ζωῆς. Ἐμαρθντο οὐ χοθὸς Ῥλήλοις οἱ οἱ ἴου- 

δὰ;οι, λόροντες, Πώς. διωϑαται σις ἡ ἡμῖν δοιίναι τίου σούρχαι Φφα 

γεῖν» ΐπεν ὀαὺ αὐτοί, ὁ ἴησοιξ, Α μὴν ἐμὴν λέγω ὑμῶν, ἐὰν μὴ 

φάγνπετ τίω σέρχα ΤΕ. Η; υἱοῦ τοῦ λὐϑρὼπου, κοῦ] πίητε ἀξ ηὃ αἷς 

'Μα, ἐκ ἔχέτε ζωίω: ον ἑαυτοῖς " ὁ ρωώγων μου σίω σεέρκα καὶ 

αἡμῶ μου ̓ δλυϑώρ ὅξι πόσις. ὁ τρώγων μου τίω σείρκα, καὶ 

πίνῶν. μου τὸ αἰ, ὡν ἐμοὶ ἡ μδυε, κῷγω ΦΨ, αὐντε" καϑῳς ἀ- 

πέρφλέ, ἐξ ο ὁ ζωνπι παιτῆρ᾽ : κώγω ̓ ᾧ λα τὸ ΤΟΥ. πατέροε: Ὁ ὃ 'γρω- 

γων με, κεύκεινος ζήσεται δ ὁ ἐμέ. οὐτὸς ὄξην ὁ ωρτος ὃ ἐκ ὅ οὐ- 

ΚΦΗ « ᾿ ὠπέϑαινον' ὸ χρώγων. Ὅυτον τὸ τον. ἀνρῖον: ζισζ) εἰς κα ΤΣ αἰώνα. 

Ταῦτα εἶπεν Ομ. σία γῶν " διδάσκων Ψ Κααβναμμ. ᾿'πολλοὶ 

οι Ὁ ἀκούσαιντὲς ὧκ τω μαϑυτών ἰυΐν εἰπτον, Σκληρὸς δξην ἕξι ΠΩ 

“ὃ λόρθῷ, ἡἰρ δια ἀ ἀὐν. ̓αἰκούφιν; Εἰδὼς δὲ ὁ ἰησοῖς ον ἑαυτῶ, 

ὅτι ἀκ «θὰ ζυτου οἱ ὁ μαϑηται αὐτῷ, εἶπεν αὐτοῖς, ΤΕ 
μαξ σκωδαλίᾷ ἡ ἜΗΝ οὐ: ἡ ϑεωρητ τοῦ ἦον ἥ“" ἀνθρρόπουτλθα.- 

ἐπ νὰ που εῦ) “Ὁ τροϑτρον. ἢ ̓ πνῷμα ἄξι πὸ  ζωοποιοιώ, 

ἢ Ι σεέρξξέρο ω Φελᾷ ἐδὲν ΚΣ ῥήματα ἃ: ἔγω ̓̓ λὰλώ ταν σε δ0---"ς 

μάδξέικαι ἮΝ δξην- δλλ ἰσὶν 9. ὑμον ἴενες οἱ οὐ πιςευοισιν. 

ὅν ἀφωσων αὐτὸνι Φίλε, Διὰ ζῦσο οἢ Φρηκα ὑμῶν, ὅτι 

᾿Παρῤῥω ὁ ο΄ δ ἀκούσαρ᾽ ᾿αϑρὰ σὰ παζϑειὶ μαϑῶν, ἔρχεται σοὺς 

ὃ ἀρτος ὃ ὡκ “οὖ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵγω ἐς οἷ ὰ ἰυν Φαγη 

πινῶν μου ὃ αἷμα, ἔχά ζωίε αἰώνιον, ἐγώ, "θὰ σήσω αὐτὸν. 

τῇ ἢ ἐλαίτη ἡμέρᾳ. .ἤγαρ σὶρ Ἴω ̓Σληϑὼς 61 βρώσιο, και ̓  ̓ 

: εανοδ καταβάς, “ καϑῶὼς ἔφαγον ο ἱ πατέρες ὑμὴμ ὃ μαννα, 

ΤΑ οδ δε ἐρχῖρ ὀψισιῶ δύνὲς εἰσὶν (ὦ μὴ π πιρεύοντες, χαλίς. ᾿ 

δος ὧς 

ἀλλο β απ: ἐλθεῖν παφήρμε, ἑαμμοη ἢ ῃ. ἐδεδομδυ ἀμπὰ ς ον 

ΕῚ ἐ ᾽ ἕ 

4 ἀκουωγι χω. 
Ὶ 

τὰ σλίω ἦν, 

ᾧ 0». 

δ δηής, γα 

π ὀγηθης, γιενι 

ἜΣ καϑεὶς ἀ ἐν 

εἰμοὶ ὁ πατορ, 

χρήκυ ὦ ὦ πα. 

σοὶ ϑεμίω ἃ 

μῶν λέω ὑ 

“ἕν, ἑαὶ ΣῚ 

᾿ Οἴει σομαῇ 

ἐοδ Ἶ δυβρω. . 
« Δ “ 

σ'υ,ἠὸφ ηὉ) δρ- 
ΤΣ 

πν τς λς, 
ἐκ ἐχίπ ζωίω 

ὧν ἀυτώ. β 

8 λαμς αἵων. { 

ΓΟ ῸΣ 
“φζώυ 

πῶς 

.: 
͵ 

. 4 λελαληῆχα. 

7.51.» 

᾿» κατα ίωκλν. ο ᾿ Σ 
18 ὑπαζός μου. "Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλϑον Ὥ, μαϑυτῶν ἀυ 

εἰς ἃ ὁ ὀπίσω “καὶ ἐκ ἔπι μετ αι Ὁ αἰδιεπε του. Εἶπεν οἰ ὁ ἷν- 
(οἱς τὸς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς ϑέλέτε ὑπαγήν; Απεκρίϑη οι 

εἰμτῷ Σίμων Πέφος, Κύρκε, χσϑϑς ίνα ἀπελόυσυμῦθα; ῥ᾽ ῥήματα 

ζωῆς αἰωνία ὄγής" ὦ ἡμεῖς ς πεπιςεύκα μὲ κα Ὁ ἐγνώκαμδυ ὃ ὅτι σὺ 
ᾧ ὸ Χρρὺς ὁ ὑὸς Ὁ Ψ Θεού τς “' ζωντος .Απεκρίϑη αὐτοῖς ὁ ἴνισοις, 

Οὐκ ἐγω ̓ὑμαῖς ὧν. δώδεκα ὀξελεξαμίω, Ἢ ἐξ ὑμδ ὦ εἰς δεαί-- 

ξολος ξεν; ἔλεγε δὲ ἢ ἰούδαων Σίμωνος ἱ σκαριωτίωυ" ὧι )ὸ 

ἦμδμν αὐρὸν αὔρα διδόναι, εἶς ὦ ὧν 'ὡκ ῷ' δωσεκα. 
Καὶ ὐϑλεπάτει ὁ Τη(ους μα ταῦτα ἐν τῇ ἢ Γαλιλαίᾳ οὐ γα 

ἤϑελεν ἂν τὴ ἰουδα!ᾳ τϑπατεῖν, ὅτι ἐξίποιυ αὐτὸν οἱ ἰουδι οι 

δυτοκτεῖναι . [εὖ δὲ ἐπι ἡ ἑορτὴ τὴμ Ἰουδδιων ἡ “σκίιυοπηγία. 

Εἶπον οὗ χσοθς αὐτὸν (ᾧ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μεταζηϑι ἐντεῦ-- 

ϑεν, χρὴ ὕπαγε εἰς πίω Ϊ [ουδὰ!αν, ἥα κα οἱ μαϑνταί σου ϑεῶ ρἥ- 

σωσιῖα ὃ ἔργα (ου ἃ ἁ ποιεῖς" οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυηῆῳ 1ὲ ποιᾷ, ἢ ᾧνεῖ 
αὐτὸς ὃν παβῥησίᾳ ἐῇ. εἰ ταῦ τὰ ποιής ,Φανέρῳσον σεαυτὸν τῷ 

κόσμῳ. Οὐδὲ γὰρ ὦ ἄδελφοι οἰυλῳ τ᾽ ϑλίσευον εἰ εἰς αὐτὸν. Λέρῃ 

οὐ, αὐτοῖς ὃ ἰησοις, ( καιρὸς Ο  ϊλθς οὐ οὐσττὺ παρερίν ὁ δὲ καιρὸς 

ὁ ὑμέτερος παύτοτε ἐὀξιν ἔτοιμος. οὐ ) δεωύαται ὁ ὁ κόσμος μισεῖν 
ὑμαρ' ἐμέ ; δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγ ἡ μδῤϊυρὼ τδὰ ἀν ὅτι ἴ Π: τα 

τ πονηροὶ ἄξιν. ὑμεῖς ἀνάξητε εἰς τίου ἑορτίωωυ ταυτίω" 
οὐπω δωαξαίνω εἰς πίω ἑορτέω ταιὐτίευ, δι ὁ καιρὸς ὁ ες 

οὔπω πεπληρα). 'Ταῦτα δὲ᾽ εἰπων αὐτοῖς, ἐμεινεν᾽ ω τῇ Γα-- 

λιλαίᾳ. ὡς ὃ ) ἀνέξησαιν οἱ οἱ ἀδελφοὶ ὶ αὐτοῦ; τότε ἡ αὐτὸς ἀνέξ; 

εἰς τί ἑορτέω, οὐ δὴν τς ΜΝ ὡς ἐλ ρ Οἱ οὐ ἴου-- 

δὰμοἱ ἐξηποαυ αὐηὸν ον τῇ ἑορτῆ, καὶ ἐλέρον, Πού δξῃηιν ἐ ἐκεῖνος; 

Καὶ [λ»ηὐσμὸς πολι αὶ ἀ ἀυᾳ, Ὁ ἰὺς εν ᾽Οις ὁ ὄχλοις" ὦ μυῖ- 
λέϑον, ὅτι ἄγαϑὸς δ ην' ̓ἀλλοιὃ ὕλελον, οὔ δολά πλανᾷ ᾧ - 

χλον. οὐδεὶς μϑύτοι τ πειῤῥησίᾳ ἐλοίλει αδι αὐπ', διά ἢ ἐ φοξον 

τὰ [ουδαιὼν . Ηδο3 τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀπέζην ὃ ἰηξυ ἐἰ εἰς 

"ὃ ἱερὸν, ὯΙ [ἐδιδασκε. Χο ̓ἐϑαύμα ζον οἱ οἱ! [ουδαιοι, λέοντες, 

᾿Πὼς ἔδεε ̓γράμματα οἶδε μὴ μεμαϑηκῶςν Απεκρίϑη αὐτὸς Τ' 

ὃ ἰησοίς Ἂ ἕμπεν, ΕἾ ἐ ἐμ  δισδαιχϑὴ ΨΚ κα ἐεὶν ὀμὴ, Ῥλαξ πέμψαν- 

τὸς με᾽ ἐὰν ες ϑελῃ ὃ ϑέλημα ἀν ποιεῖν, ̓ς ΝΗ θὰ τῆς 

χς 

᾿ Ματθϑ.;ς. Γ' 

ΑδυΣ.χγ.2 

Κεφ. 

» 
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βοτὰ ὯΝ Νὰ ἔὐθοδῳ ϑρυδιν ἄς οὐ δ ιν τοι 

Ἐξοῦ, κδιΑ 

ΚιφΈΓ 

Τενζ, Β 
Λϑυΐτοιβ.Α 

Δῷτια Γ 

Κεφ Γσ 

Κεφ.,γιἃ 

; ὡ αυπελ το ἔσίν.ὦ 

ἔτ τ οὐ παν ὐο οι ον οι ο  οοςοος ες τά τε ερ π ἐν νο 

ΕὝΎΛΑΓΥΤ. 
διδουγαρ, πὐτεροὺ ὠυ ῷ Θεού δξην, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ "ἐμαυτοῦ λαλώ. 

Ο ἀφ᾿ ἑαυτοῦ λαλῶν, τίω , δόξαντι πω ἰδίαν ὅπει" ὃ Τὰ ζητῶν 

γί Σ δόξαν “' πέρι ψαντος αὐτὸν, ὧι: ἐλλήϑης δ, καὶ [ἀδικία 

“Οὐ Μωσης ΠΣ ὑμαν (δ ό νόμον, ἢ οὐ- 

δαεὶς: ἐξ ὑμλμ: ποίει ὸν νόμον; Ἅμε ζητάτε Συτοχ] να,; Απεκρίς. 

3» ὁ ὃ ῤχλος Ὁ ἐπε, ̓ Δαιμόνιον ἐχήο' ἵις σέ ὅποι Σποχ]δίναρ Α- 

σεκῤὶ ( η.ὁ ἴησους ἡ ἡ εἴὐτεν αὐτοῖς Ἵ ἕν ἔρον ἐ ἐποίησα Καὶ παύ-- 

ι7γό 

προς 603 ϑαύμαίδετειια ζῦπ Μωσῆς δέδωκεν ὑ ὑμιν τίω αξιπμὴν, 

(οὐχ: ωμ Μωσέως ἀεὶ δλλ ἐκ ᾧ ̓ πωτερῶν, κα ον ̓σαζ-- 

(ζάτω “πἰδατεμνέτει ἀνϑρῶπον. εἰ ̓αἴϑετομην λαμθανφὰ ἀνϑ69.- 

πος ὧν σαξξ τω, ἡ “να, μὴ λυϑὴ ὸ νόμος Μωσέ ὡςἢ οὐμοὶ ολατε 

ὅπι ὅλον ἀύϑεωπον ὑγιὴ ὑποίησοι Ψ σαξξάτω;" Μή κρίνετε κατ 

διψμν, Σ λα τέρω δικαίαν κρίσιν κρίνατε. ἔλεγον οὐὦ τινὲς οι, 

5} ἱεροσολυμωτῶν, Οὐχ οὑτὸς ἄξην ὃν ν ζητοῦσιν διποκτεῖναις Χ καὶ 

Ἰδὲ παῤῥησίᾳ, ̓λάλή, ὧ οὐδὲν αὐτῷ λέσαισι:" μήποτε δληϑῶς ἔν 

γ»»ῶσον ὦ. ἀρχοντες ὅτι οὗτος ΝΣ δληϑῶρ, ̓  Χριςὸς: : »λὰ 

τοῦτον. ἀδαμὴν πόϑεν δξν"ὁ δὲ Χριξὸς ὅταν ἔρχρται, ἐδεὶς γ1-- 

νώσκει πόϑεν ἄϊιν. ἔκραξεν ον δὲν Ἰῴ ἱερῷ διδασκῶν ὁ ὁ ἰηίοις 

καὶ λέγων, “Κάμε δἰδατε, ὦ οἴδωτε πόϑεν εἰμὶ, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτῷ 

ὑπ ἐληλυϑα, ἀλλ᾽ ρν δληϑινός ω πέμψας μέ, ὃν ὑμεῖς ὅκ ὁἴ- 

σδὰτε" ἐγω δ ) δ, δὰ ἀὐτον, ὅτι πορ ας εἰμα, κοὐκεῖνὸς με ἀπέςᾳ- 

λέν. ἔζιποαυ ον αὐτὸν πιὰσάν' Ὁ οὐδεὶς, ὑπέδαλο ἐπ' αὐτὸν ν 

χεῖδοὶ, ὅτι οὔπω ἐληλύϑη ἡ ὧραι ἀμ. Πολλοὶ δὲ ὡκ ὀχλε 

οἰ ει ςευσα εἰ εἰς αὐτὸν καὶ ἔλέρον, ὅπ ὃ ΩΣ ὅταν ὀλϑη,μμη- 

ψμ πλοίονα, σημέία, νούτων᾽ πορῖσά ὧν ζια ἐποίπσεν Ηκουσαν" 

(Ὃ Φαρισοῖοι ἤΨ ἐὀχλου γρηύζοντος αι ἀδ᾽ ταῦτα, Ἢ ἀπέ- 

σήλαν οἱ Φάρισοιιοι και ὦ δρχεέρεις υὑπηρίταρ, ὕα πιώσωσιν 

αὐτόν. Εἶπεν. δῦ ̓ αὐτοῖρ' ὁϊηζούς, Ἐπ μικρὸν λδόνον μθ᾽ ὑμὴν 

εἰμ ὑσαγώ πϑθς τ ὲ πέμψαντα με. ̓ζοτήσέτε με,κοὶ ὅχ, 

᾿ εὑρῆσετεγα ὶ ὅπου εἰ εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς ὁ δάμαϑε ἐλϑεῖν. Εἶπον οὗ. 

(4 πορδυεάϑαι, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἱ ἰουδαροι πρὸς ἑαυτοιὶ, Πού ἕξ σες 

οζ, 

ΟΗ͂ 

.- τς 1 

οὔχ. εὑρίσομδν ἀὐτόνεμωῆ. εἰς Φ Σ δια ασορὰν τὴ! Ἑλλίωων μδὺς 

ποβῥιεοϑπή, καὶ, διδάσκειν ὧν ἐλλίῳας; ; ἧς ὄξιν ζῶ τὰ ὁ λόγος 

ὃν ἦπι, Ζητήφὰτ με: καὶ οὐχ. φρίσαν: ὦ ὅ' οθυ εἰμὲ ἐγωὶ ὑμιεῖς 

οὐ δια «ὃς 

“α.β.γ. 

᾿πέχαφας. 

γΝ {ἐχίρεται. 

ὑβάϑέος, σχ..9 

δ. 

“9 

ΕῚ 
τραζοντες « 

Δεεζϑ, σὴ 

ἐμδαζην, κα]. τιζ,θ.ι.) ᾿ δὶ αὐτῆς; 1.8... 3 κατηγροίαν κριτ' ἀυτί. α ««.ζ.8. ιὰ 

ΚΑΤᾺ ΩΑΝ. 

οὐ δαύαῶε ἐλϑὲν; Ἐν: 5 Τὴ ἐσγοίτ ἡμέρᾳ ΤῊ ἢ μεγάλῃ τῆς ἐοβ- 

τῆς εἷςηκαι ὁ ὁ ἰηζοιξ, καὶ ἐκραξε, λέγων, Ἑώνΐες δᾶ, ἐρχέϑϑω 

, τρέϑε με, Ὁ πινέτω. ὁ πιρεύων εἰς ἐμέ, ̓καϑῶς εἰπέν ἡ γραφή, 

ὐρώο ὧκ τῆς κοιλίας ἐν Ὁ ῥευσοισίν ὕδατος ζωντος. (Τοῦτο 

δὲ ἐπεαΐδα τὰ πνάυματος, οὗ ὑέμδηον λαμξάνφν (Ὁ πιςεύον- 

τες εἰς αὐτὸν᾿ οὐπῶ ̓ " ίω ἡ πνέμα ἅ; ἄγον, "δι ὁ ἴη(ους οὐδέπω 
ο ν»ἡ 

ἐδοξαῶ».) Πολλοὶ οὐκ 5 Ὁ ὄχλου ἀκούσαντες Φ λόγον), - 

λέδον, Οὗτος ὅξιν δληϑῶς ὁ ὁ τϑϑφήτιρ ἀλλοι "λέγον, Οὗτος 

δϊηνὸ Χρρος" ἄλλοι δ ἔλεγον, Μή γωρ ὡκ τὴς Γαλιλαίας ὁ 

Χραςὸς ἐρχέται: οὐχί ᾿γραφη εἶπεν, ὅπὼκ Τῷ σπέρματος 

Δα ῆ,κὸ Στὸ Βηθλείμ, τῆς κώμης ὅπου ἰμω ὑ Δα()η, ὁ ὃ Χες- 

οὺς ἔρχεταρ Σχέσμα οἰ ὧΨ τῷ ὄχλῳ ἐγήμετο δὲ αὐτὸν. τινὲς δὲ 

ἤϑελον δ αὐτῶν πιαΐστε! αὐτὸν' ἊΝ οὐδεὶς ἐπέξαλο ἐ ἐπ᾽ αὐδὰν 

ταί χέρας. Εὔλϑθον οἰιὺ ὑῷ ὑπηρέται σοοὸς ὗν. ϑρχεερεῖς ἊΣ 
. Ι » Ι 

Φαρισαίοις" καὶ] εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διάαπ τε ἠγουγέτε αὐτὸν; 

Απεχρίϑηος, οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε οὕτως ἐλοίλησον ἀνϑρφοπος, 

ὡς πιὰ ὃ ἀὐϑεθοπος. Απεκρίϑησειν οι αὐτοῖς ᾧ Φαρισαίοι, 

Μη καὶ ὑμεῖς πεπλανηοϑα; μη τς ἐκ ὍΝ ὀρλθντων ὀϊίσευσεν 

εἰς αὐὸν, ΄ ὧν 2 Φωρισοων; ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος ὧσεινὸ μὴ γνῶ- 

σιῶν δδνό νόμον, ὀδικαταρατοί εἰσι. Λέν Νικόδημος «ες 

αὐριῷ, ὁ ἐλϑῶν νυκτὸς “σοὸς αὐτὸν. εἰς ὧν ὡς αὐτῶν. Μὴ ὃ 

νόμος ἡμὴ κρίνᾳ Ἵ ἀνϑέθοπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ που ἀμῷ τεϑ- 

τέρον, χαὶ γνῷ ἕ ποίει; Απεκρίϑησαν κὸ εἶπον ἀυπὸ, Μὴ χα σὺ 

ων τῆς Γαλιλαίας εἰ: ἐρδύνησον: ΚΟΙ ἐἴδε" ὅτι “πϑοφη τῆς οκ τῆς 

Γαλιλαίας ἑῶς ̓ἐγηγερται - Καὶ ἐποράιιϑν ἑκάᾶςος εἰς ᾧ ὁ οἰκῶν 

αὐτοῦ. ἰηζυς δὲ ἐποράνϑη εἰς ὄρος γῃ ἐλαιῶν: ὄρϑοου 

δὲ παλιν ̓πωρεῆυ ετὸ εἰς ὃ ἱερὸν, Ὁ πας ὁ λοις ἤρχετο χϑϑς. 

τὸν, ἃ κοιϑίσοις ἐδίδασκεν αὐτοις. ἄγριαι 5 οὗ ἐγραμμαῖεὶς 
Ἰ Φωρίσεμοι σοθς αὐτὸν γαράικα ὡῳ μοιχείᾳ καιτειληβ 

ΠΑ κοὶ ρηταιντες αὐτίω ἂν μέσω, λέρρεσιν ὐτεὶ " Διδεί- 

σκαυλέ, αὖτι ἡ γαυη 1 καειλη φ ϑη ἐποιυτοφώρῳ μορφυομλόν . 

ὧν ἢ τῷ νόμο" ᾿Μωσης" ἡμῖν αψετείλρυτο ταὶ Τιαυταρ᾽ ΔΟαΝ 

ζολῶαν σὺ ουν Τὶ  λέγᾳς;" Τοῦτο δε ἐλύϑον πειροίζοντες αὐτὸν, 

ἵνα. ἔχωσι ̓ χατηλορειν αὐπῃ. ὁ ὃ δ ἴηρις κα τῶ κύψας, τῷ δὰ-- 
Πλ.ἷ. 

177) ᾿ 

ΞΙ. 

δι; 

κὰν ἡ 

Αδίτ.κγ. 2 

ἐ 

ΔΑ, Ὁ. Δ 

Τωνλ Δ. 
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χλῳ ἔλφαφεν ἐρβ ῷν" ὡς ὃ εἐπέυδμον ἐρφῳτῶντες. αὐτὸν, ἦς ἀτοϑανὲ ἄϑεω ταῖς ἀμδρπι παι ὑμὴν. ἔλεον οὦ οΣΟϊίς 
κιῦμος, αγ, Ε΄ ὁ; Καὶ ἐπεν αὐτοῖς ὁ ἱησούς, Τίω δρχέω ὃ 61| ΧΟᾺ ἬΝ Δ 

» 41 γ᾽ 

λάνζθ διὰ κύψας εἰ εἰπε σσοθς αὐτοις, Ὃ θἀύαμδρτηος ὑμῖι, τοόῶτος ΝΡ 
᾿ς ἀχθιν ἐν αὐτῇ ἡ βαλέτω. Καὶ πολιν κάτω κύψας ἔλραφεν ὺ 

εἰς τίω γί Οἱ δὲ »αὐκούσσωντες, Ὁ ιἱὺ τῆς σερειδησεως ἐλέίς τς Δαν 

πόλλα ἔγω Ὡϑὰ ὑμδμ λφιλεὶν Α κρίνειν, Σλλ' ο πέμψας! μεα- 

ληϑήῆς "Ὰ κᾷγω ἃ ἤκουσε ἰμω5 αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς Ἂν κό-- ἊΣ 

αὐμδοον δξήρρονη ἃ εἰς καϑεῖς, ὥρξά μδιοι στο Τῆι πρεσβυτέ- ΠῚ το νηὶ ὍΠΟΥ: Οὐκ ἐγνωσαν᾽ ὅπ ἢ πατέρα αὐτοῖς δεν. εἶπεν ουὖ αὐ-- 

εν ἕως δὲ ὁ ἐράίτων' ̓κὸ κατελεί φ3η μθν(Θ’ ὁ ᾿ ἰησοιξ, καὶ. ἥ ὙΝΝ ομνόνυνβ ᾿ τοῖς ὸ ἴσοι, ὅταν ὑψώύσννε αὶ ἐὸν δ ἀὐϑρώπου, τῦτε γνώσεο)ε τὶ 

γαυὴ ὧψ μέσι᾽ ̓ἕστοσα ̓ ἀνακύψας ὃ 5 ὁ ὁ Τησοιῷ, "ὁ μηδενά ϑεάσεου-- ΠΝ , ὅπ ἐγω εἰμι, α ἀπ' ἐμαυδ: ποιῶ εδὲν ἡ λά καϑῶς ἐδι δειξε με’ 

Β μδρος πλίω τῆς γωωαριὸς, εἶπεν αὐτῇ, Ηη γαυή, ̓ποό εἰσιν ἐ- ᾿φκώω ἢ ̓" ὁ πατηρ μιν, τὰυτα λαλῶ; "Ὁ ὁ Ὁ πέμψας με, μετ ἐμοῦ ὄξιν. "ἐκ 

ἀφῆκέι! με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἔγω 1 Φρεςτὶ αὐτῷ ποιὼ παύτο-- κεῖνοι Φ κα τῇ 25 6οι ἐΟυ; οὐδείς σέ κατέκρινεν: Η δὲ εἶπεν, Οὐ- ΜΡ 
τε. Ταῦτα οἰμὰφ λαλοιῦτος γι. ἢ ; ὡὐ τι ςευοῦ εἰ εἰς αὐτὸν. ἐλευ δεὶς, Κύρκε. Εἶπε 3 αὐτῇ ὁ ἰμισοις, Οὐδὲ ὁ ἐγώσ σε κατακρίνω, “πο- : κατακρινῖε 

ρεύου μὰ ἡ μηκέτ ἀμδῥτανε. ἐν Πάλιν οὐ ὁ ἴησοις αὐτοῖς ἐ- ᾿Υτξιῶς | οἰἷω ὁ ἴησοις “εθς οὖν πεπισευκότας ἀυτὼ ἰκδαι δ, ἕαι Ὁ ̓ ᾿ . ἕν 
ἄγ ες λαίλησε λέγων, ἔγω εἰμι φῶς Ὡ κόσμε, ὁ ἀκολουϑῶν ἐμοὶ, ἰὼ ἐν : μείνητε ὧψ τῷ λόγῳ τῷ ὀμώ, ὠληϑῶς μαϑητα κοΐ ἐσέ, γνω-- : 

ΣΚΕΡ Π ὑ μή ̓ ὐϑαπατήσᾳ ἐν ΤῊ σκοήᾳ, ἊΝ ἕξει Ὁ φως τῆς ζωῆς. Εἷ- σεοϑε Τ' ̓δλήϑειαν κ᾽ ἡ δληϑήα θυϑερασᾷὺ ὑμας. Απειρίϑησειν 

στον διε ὁ ἀυτώ οἱ δ. Φαειισεῖοι, συ χῦθα σεαυτοῦ ἰμδβο ρέςῇ ὑμδρ- : ἀυπὸ, Σπέρμα Αξρααμ ἐσμεν, ἡ ὡσδενὶ δεδουλόύκαμδυ Ὁ. 

ποτεπῶς σὺ ̓ λέγής, ὅπ ὑλούϑεροι γβυήσειϑε; Απεκρίϑη αὐτοῖς ὁ 

ἱπσοϊ, Αμίω ἀμίω" λέγω ὑμῖν, ὅτι 'πας ὁ ποιῶν Ὁ ̓άμδρτιων, κν 

δοῦλός ὅξι Φ ἀρῦρπας. ὁ. ὃ ) δοῦλος οὐ ὑ μένει ον τὴ οἰκίᾳ. εἰς τὰν Ε΄ 

αἰῶνα: ὁ ὅος μδοᾳ εἰ εἰς Σ αἰῶνα. ἐαν οἰ ἡὸς ὑμας ἢ ἠευϑεραίσῃ, 

ὀντῶς ἐλάύϑεροι ἔσεῶε. Θῖσα ὃ ὕχι "σπέρμα Αρρααμ ὁ ἐξε, Ῥλα 

ες πεία (υ ἐκ ἔξιν δληϑής. Απεκρίϑη ἴησοις καὶ εἰπεν αὐτοῖς, 

ον κι ᾿Κάν ἐγὼ μδρτυρῷ «ὐϑὰ ἐ ἐμαυπου., Σληϑης ὁ ὄξινὴ η μδρτυρία 

ἑ ' μϑυ' ὅτι οἰδδε. πῦϑεν ἤλϑον, ὦ ποόδ ὑ ὑπ ὑμεῖς ̓  ὅκ οἰοίδατε πὸ- 
ϑεν “ἔρχομαι, “Ὁ ὺ ποῦ ὑπαγω. ὑμεῖς Ὡ Υ σιρκαι κρίνετε, ἐγω οὐ ἐσσι ση 

εἶ χρίνω ἐσένα. κὶ Ὁ ἐὰν κρίνω δ ἐγω, ἡ κρίσις ἡ ἐμη ̓δληϑὴς ὄξιν' ὃ ὅτι 
μϑνος ἕο εἰμι, δλλ᾿ ἔγω, ὁ ὁπέμνψας με πατήρ καὶ ον τῷ νόμω. ζυτεϊτέ μελιποκτεῖναι, τι ὁ λθηος ὁ ἐμος οὐ χωρέι ἐν ὑμιν. εὐγω 

ΩΝ 5 τῷ ὑμετέρῳ γέχραπβαι, ὃ ὅτι δύο ἀὐϑρώπων ἢ  ϑρτυθία ἃ ἀλη- ΚΡ ἃ ὃ ἑώρακα οὐρα τῷ παρθὶ μου, λαλῶ" Οὐ ὑμεῖς ο΄ ὃ ἑωροί- 

ματϑινΒ Τ' ϑής δξην, ἐ ἐγὼ εἰμεὸ ὁ μἶρτο δῶν “«ϑὲς ἐμαυδ ΣῊ ὼ μδρτυρῶ Ἰδὲ ἢν. γοῦτο ὥρα τῷ πατϑὰ ̓ ὑμδυ, ποιεῖτε. ̓Απεχρίϑησοιν ἡ εἰπτον αὐ- ἊΝ 

ΕΝ τῷ τῷ, ὁ πατὴρ ἡμὴ Αβεραμ ὅξι. ΛΕ αὐτοῖς ὃ ἵνσοις, Εἰ τέχνα 

ν. 

πτυπεττσσπο.ςς-ς-ς.-.------ Ὃς .......... ..ς΄ὦοὸὃὅἤ,»ἃ͵ὦ ὁὅὃὅΥΨΎΎΝ᾽͵᾽ ὃ ΝὋΝὋῬἣ᾽ὋἪὋἪὋὩῬὋ 

ἡ ᾿ ἐμοῦ ὁ πέμψας, με πατήρ. Ἔλερον οιυυ ὖ ἀυπύ, Το ὄξιν ὁ ὁ πατὴ ; τ ὀ Ὃἱ ὯΝ : : ἣν ΤΥ β 

(υυ; Απεκρίϑη ὁ ὃ ἰησοίξ, Οὔτε ἐμέ οἰόατε, ες 5 πατέρρι, ὑοῦ. εἰ ΤΑ δοιάμ Ἶτὸ ἐργα ᾿ ἐφάμ ποι αὐ ἢ ζυτεῖτε 

ἐμὲ ἡδήτε, Φ ᾧ πατξα μῶυ ἤσδήτε δώ. Ταῦτα δὲ ῥηματα ΠΙ λην ᾿ με Σστόχτειν αι, ΣΣΣΩΣΣ ὃς τίω δληϑιανὺ ὕμιν λελαληκβίω 

σεν ὁ Ἰησοῖ; ὧν Τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἕερᾳ εκ, ἐς , ἤκουσα αὔρα Φ' Θεοδζουτο Αβοᾳαμ ἐκ ἐποίησεν ὑμεῖς ποιοὶ 

 δεὶς Θλίασεν αὐ, ὅτι οὐπω, ϑηλύϑεη ἥ ὥρᾳ αὐΐῳ. Εἶπεν οὖ «ἢ “ἢ τε ἔ ἔργα Τ' Ἔ παϑὸς ὑμῦμ. Ἢ ι ̓ς ἡν οα οΟΚ πορνείας 

πάλιν. αὐτοῖς ὁ ἴησοις, ἔγω ὁ ὑπαίγω, κ ὴ ζυτήσετέ με, δὲν τῇ ἐ- οὐ ΤΠ ἕνα, πα τεροί ἐλϑμμὴρ γον Θέον. Ἐ, ἱπεν᾿ οἷν ἥν " 

μδρπᾳ. ὑμὴν ἀτοϑανφϑε, ὁ ὅπου ὅγω ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δε εθς “οὶς ὁ ὉΠ Εἰ ὁ Θεὸς πατήρ ὑμὴν μᾳ )γαπατεὰ ἂν ἐμέ: ἀνὰ 

 βιϑεθ:ἔλελονο οαῦ οἱ  ἔκόδωσι, Μήπ Σιτοκτνει ὁ ἑαυτὸν, ὅτι λέγ, οβ Θέο ὀξηλϑον, ἢ ἥκω" ἐδὲ Ὁ Ὧν ἐἐμαυξ ἐλήλυϑα 

που ἐγὼ ὑπαγω ὑμεῖ, ἡ δια ὃς βιϑν; Καὶ ὦπεν αὐτοῖς, Ὑ- ὑρεῖνός με ἀπέςηλε. διατί τίω) λαλιὰν χἰω ἐμίω αν τος ποτ αἱ 
.Υ α«ἴω.γ. 

μὲς ὀχ δἰ χαῷ ἐσέ, ἐγωϊξα δ ἀύω εἰ εἰμμυμεῖς κί δι κόσμεε Ἴρου ΣῈ οὐ Ἄν ίτῦ δ νστας ᾿ς 
Ἶ οὺ ) 

« 
Νὰ 

ἐρέ, ἐγω. ἐροξϊμῤθκ, ΕΣ κόσμε όπου, Εἶπον οι ὑμῖν ὅτι ποθοῦν ᾿ 
“ϑέ τρίρήμορπάς λνί γὰρ μοὶ πισεύσηϊε ὅτι ἔγω μι εὀ ἐκεί ἀν ἷ ποκτόνορ τε “ἢ ̓ ΞῈλβ Ἴ τοῖον ὦ ἘΠ εν οὐκ πο “"" 

ἀσιρ ὡποινεσέρ ον; τς, ἀταλέτον χρῆν πὰ δε κύκλο δι δι γεῖβ τς δοέηνξιν νὰ πρρρρς μέσο παπι ων κι  δ μα κεν τον 



-- 

«ἴν..γ.Ὰ 

Κιφ...Ζ 

179" ΕὙΑΓΤ. 
εἰ ἜΜ ΠεΎν ΕΝ, 

- 

ἕζηκεν ὅτε ἐκ ἔςίν ἀλήϑήα ον ὠυτώ. ὃ ὅταν φιλῇ ἢ ὁ ψεῦδος, ἐκ ᾿ 

Ἢ ἰδίων λαλεῖ “δή ψμύρης ΧΑ ἊΣ πατὴρ αὐ Ἐγώ: ὃ ὅπ 7 ἀ-- 

λήϑγων λέγω νοὐπ πιςεύετε μοι. εἵςς ἐξ ὑμλύ ἐλέγχει μὲ αἰϑλὰ 5. 

μδρπαρ,εἰ ὃ φ  ἀλήϑιαν λέγω, διατὶ ὑμεῖς οὐ πιςεύετέ μοι; Οὐῶὧν 

ω Τ' Φ Θεοό αὶ : ῥήματει " Υ; Θεού α ἀκούει: διαὶ ζυπὺ ὑμεῖς ὑκ. «- 

κούέτα, ὅτιὼκ Τὰ Θεοό ἐκ ἐξέ. Απεκρίϑησαιν ο(μὺ οἱ ἱ ἰουδὰι Ἷ καὶ 

εἶπον εϑ, Οὐκαλώς: λέρομδμή ἡμεῖς, ὅτι Σαιδρείτης εἶ Εἰ συ, ἢ 

δαιμόνιον ἐχέο Απεκρίϑη ἑησοι ἔγω δδι μθ γιον 5κ ἔχω, λα 

ἱιμῶ ) πατέρφι μου, ᾳ ὑμεῖς ̓ ἀπμαζεν᾽ με" ἕγω ; δὲ οὐ ̓ ᾧ- 

τῷ τίω ) δόξαν μου: ἐςίν ὁ ὁ ζυπὼν καὶ κρήων. Αμίω ἀμίω λέγω 

ὑμῖν," ̓ἰαντερ τ λόγον ὸν ἐμὸν τηρήση, ϑείνατον οὐ μυὴ ϑεωρήση 

εἰς ῷ αἰῶνα. Εἶπον οὐὖ αὐτὼ οἱ οἱ ἰουδᾶροι, Νωὼ ἐγνώχαμδο ὅτ ὑπ 

δα μθνι(ῷ) ἔχής" Αξεράμ ἀπέϑαινε Ὁ Φ πσδϑφῆται,, καὶ σὺ 

λέγης, ἕαν τις τὸν “λόγον μου τηρήση, ὁ μὴ γεύσεται ϑανώτου εἰς 

ἂν αἰώνα;; μη συ μείζων ἄ, ἐδα Υ' παδὸς ἡμμ Ας δφίάμι, ὅςτις α- 

πέϑανε; ̓  οἱ πσϑϑφῆται, αἰπέϑανον ένα σεαυτὸν Ὺυ ̓ ποιέῖς5Α- 

πεκρίϑη ἴησοις, Ἐὰν ἐγω , δοξάζω ὁ ἐμαυτὸν, ἡ ἡ δυξα μου οὐδὲν 

ὄξην " ἐεῖν ὁ πατὴρ μϑυ 0 ὁ δυξάξων με ̓ ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς 

᾿ ὑμδμδξη, ἐκ ἐγνώκατε αὐτὸν ἐγω. δὲ οἱδδι αὐτόν" ἐὰν εἴπω 

᾿ὅτι ὑκ οἰοῖδι αὐὸὸν εἰσομαι ὁμο ὅμοιΘ’ ὑμῆ, ψεύρηρ: ΕΔ σιδδε αὐ-- 

᾿ὸν ἹᾺ, ἡ ὦ λολον ἀμ 562. » Αρραάμ ὁ 0 πατὴρ ὑμ)δηγαλλι- 

ὧς 

᾿ οὔτε Ὅ; ἱοονας αὐ δ, ΔΛ’ ἦν 

σουτὸ ἵνα [δὴ τίωὐ ἡ ἡμέραν πίω ἐμίω ΠΣ [ἐἰδε, ὡὲ ὀχαῤη. Εἶπον 

ουῦ οἱ ἱ ἰουδαῖ οι ΩΣ αὐτὸν, Πεντήκοντα ἔτη οὐπῶ ὑχής, Ὁ Α- 

δρᾳαμὶ ἑώρακας Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῷ, Αμίω ἀμίω λέγω 

ὑμῖν, ἡξὶν Αξρραμ, ῇνίι ἐγὼ εἰμ Ἢ ραν οἰ ὃ λίϑοι ἵνα 

βάλωσιν ἐπὶ αὐτὸν" ἰησοις: Ὁ ἐκρύδη, Ὁ. ΞΔ ον Τα Με ἱερού, δυ- 

ἤϑων δια (μέσου αὐδῇ, ὃ πευρη λυ ὅτω Και ᾿ φραγων 

εἶδεν ἀύϑοθοπον τυῷλον ὡκ γβυετιρ: "δὴ ἠρφῦτησοι αὐτὸν οἱ μια: 

ϑηται αὐτᾷ δι, λέροντες, ῥα ξ(), Ὡςς ἥμδρτεν, ἐδὰς ἡ οἱ γονεῖς αὐ-- 
ερος εἴ 

τὰ, ἵνα τυῷλος σβυνήϑη: ̓Απεκρίϑη ὁ ὁ ἔησοις, Οὐτε σον ἥμδρτεν 

“1 

Δ 4 
Ιοϑς αν. 

γ.61.» 

᾿ καϑημδμω, ἢ 

ανερᾳ ϑ᾽ ἴα ἔργα ἃ Θεού ὦν αὐ- πλρωλδοβδαιδοι 

τῶ. ἦμε ἐφδιῖ ἐργάξεϑοιζα ἀκ ᾧ' πέμψαντός. με ἕως ἡμέρᾳ 

᾿ ἐξίν ἢ ἐρχόται γυξς ὅτε οὐδεὶς δαμώται ἐργαζεώαι. ὁ ὅτων ὧν τῷ 

“- ὥσίον, “ κόσμου. Ταῦτα εἰ ἐπῶν, ἄγθυσε χαμαὶ, ' 

«φρϑσαίτης . 
βυ 

εὐλοι ἔλεγον, 

Οὐχ» ω] ὅ- 

ἐμος. ἢ 
᾿ὰ ΡῈ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ. 
καὶ ἐποίησε πηλὸν ὼκ ἅ- Ῥ πβύσματος, ὁ ὁ ἐπέχεισε (Ὁ πηλὸν «πὶ 
ΤΣ ᾿ ΑΔ 
οὖν ὀφϑαλμοις “ 5 τυ λοό, κ εἶπεν υπὸ, Υ̓͂ γπαγέ, νήψαι εἰ Εἰς 1 

κολυμι(ηϑραν δῇ 1 Σιλώαμ, ὁ Ο ἐρμίωύεται ἀπερελμδυ, ος. Α- 

πῆλϑεν οαὦ 7) [Ὀνίλψατο, κὴ Ολ ἤλϑε βλέπων. Φ. οι σείτονες ὦ 

οἱ ἱ ϑεωροιώτες αὐτὸν “ὁ πὐϑότερον ὅτι τυφλός μὺ οἔλελον, Οὐχ 

οὗτος ὅν ὁ καϑήμδιυος οὶ ᾿ πσεϑσουτῶν: Α λλοι εἴλερον, ὧπ οὐ- : 

τὸς ὄξιν' ̓Αλλοι: "ὦ ἐπι ὅμοι(Θ" ̓ἀσπὸ δξιν᾿ κεῖνος ἐλευ, 

ἐγω εἰμι. ἔλεγον οι ἀντώ, Πῶς ἀὐεῳχθησου (ου οἱ οἱ ὀφϑαλ. 

μοΐ Απειρίϑη ὀρενος ὦ ἐ ΕἸ άνϑορπος λέ9 μϑρος ἴσοις πη- 

λὸν ἐποίησε τοῇ ἐπέχρισέ τυ ὧν ὀφϑαλμοι,, ᾧ ἐπέ μοιιΎ 

ἀζώ εἰς τίωω κολυμ(ήϑραν Τδ " Σιλωαάμ, ἡ νίψαι. Απελϑὼν 

δὲ καὶ ̓ ψάμδρος Δϑέξλεψα. Εἶπον οαμὺ πεῖ Πού ὄξην ἐ ἐκεις- 

νΘ λύή, Οὐκ δἰδδ. Αγ ρισιν αὐτὸν τές ὧν Φαεισει- 

οἱ" τὸν “ποτε τυφλόν. ω: Ὁ ὃ ᾿ σάξατον δ' ΟἿΤέ ἢ πηλὸν ἐποίησεν '»- 

σοῖς, Ι ̓δυέωξεν ἀ μὰ ὦ Ὅις ἀφϑαλμοις. Πάλιν οἷ ἠρῴτων 

αὐδὰν οἱ Φαφασειοι πῶς δθέδλεψαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ΠΠη- 

λὸν ὑπέϑηχεν δι «ὅ! (ἦν. ὀφϑαλμοις ΜΞ ὴῸ ὁ ὠιψαμίω,ὰ “ βλέ- 

πω. ἕλερον οὐ ὡκ Ἃ Φαφασεων Ζινὲς, Οὗτος ὃ Δύϑρθοπος ὄκ 

ἔσι φὔνα ΤἰΘεοό, ὃ ὅτι ὃ σοξξατον καὶ τηρεῖ. Αλλοι " ἔλεγον, Πῶς 

Διΐατα ὀλύϑοθπος ἁμδρτωλὸς πιαῦτα σημεῖα “ποιεῖν: Καὶ 

ἤσικα, ἰω " αὐτοῖς. Λέρρισι᾽ πῷὸυ Ὁ τυφλῷ πόλιν, Συζί λέγης. 

αϑὰ αὐ, ὅτι μὠοιξέ (υδις ὀφϑαλμοιρ 3 εἶστεν, ὁπ τσξο- 

Φήτις ἽΝ Οὐκ οὐ λιξευσαιν οὐ Ο, Ἰουδαῖοι αἴθι “τ ὁτι τύ-- 

Φλὸς [, ὡ δύερλεψεν, ἕως δου ἐφώνησαν εν τυ εἰμ 

ΤῈ ἀναβλέ τὸς, ἡ ἠδρότησαν αὐτοιξ, λέγοντες, Οὗτὸς ὅξιν 
ὁ ἡος ὑμδω, ὁ ΟΥ ὑμεῖς λέγετε ὗ ὅτι τυφλὸς ἐϑυνήϑη “πῶς οἱ ἄρτι 

βλέπει; Απεκρίθησοιν αὐτοῖς οἱ σονΈις δ: . ὦ Εἰτον, οἰδα μὸν 

ὅτι οὗτος ὅξην ὁ ἡὸς ἡμῖμ, χα ὅτι τυφλός Ἔ)ϑυν" ϑη: πῶς δὲ νά 

βλέπει: χΚ οἰδαμδι,ἡ ἥ τς μὠοιξω ἃ ἀμξ, ὥν. ὀφϑαλμοις ἡμεῖς 

ἐκ οἴδαιυϑυ. αὐτὸς ἡλικίαν ἐχά, αὐτὸν ἐρφοτήσοτε" αὐτὸς δὶ 

αὐτοῦ λοιλὴσέ. Ταῦτα εἶπον οἱ σϑνεῖς αὐτῷ, ὅτι ἐφοξοιώνο ζι; 

ἰουδαι! οι, ἡδν ) σίξυετεϑήντο οἱ ἐ Τουδδύοι οἶγα, ἐανῆες αὐὐηὸν ὁ- 

μϑλογήσῃ Χρατὸν, ̓Ντοσὰυαγωλος »βϑηται διὰ ὥουτο οἱ οἱ σρνεῖς 
ὠδ' ὁ εἶπον, ὅτι ἡλικόαν ἐχή, αὐτὸν ἐρῳτήσοιτε. Ε Φωνὴησαιν οὐ 

᾿ ΤᾺ]. 
λ 

18 4 

Β 

Ὲ Κεφ.ιβ.2 

κά 



ἀν τ 

μα ΟΣ ΣΈ ΙΝ πα ΘΟ ΤΥ ΕΤ ΜΘ ΚΑΥΤ 
ιν ἢ ἐχδες λδν ΘΚ ΘῈ ΚΑ ΝΙ ο δον, λον: ὙπεῸ ἘΣ ΛΥΝ ΑΙ ΔΜ ΕΛ ΕΣ πο ταιν ἡ Ν  Ν τ δ ς ἔκ ποις εκ σεν νει 

« κ᾿» ΩΣ [ 2 “ς.5| . Ε 7 { ἘΌΤ ΕΣ Ἢ 

ΟΟΘεος ΚΚ ἀκούει, Σλ᾽ ἐάν ες ϑεοσεξῆς ἡ, κοι Ὁ ϑελημᾶ ΤΩ 

πὴ 

8 .- ΞΕὝΑΤΙΤ.., 

ὧι δευτέρου (Ὁ οὔϑρθοπον ὃς ἰώ τυῷλος, καὶ εἶπον. ὠμτεὸ, Δὸς 

δέξαν τῷ Θεῴἡμεῖς οἴδαμϑθο ὅτι ὁ ἀύϑοθοπος ἔξ! ἁμδρτωλός 
ἄξην. Απεκῤίθη ουἦ ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Εἰ ἀμδρ 

δα: ἕν οἰδὰ, ὅτι τυῷλὸς ὧν, ἄρτι βλέπω. Εἶπον δὲ ἀυτῷ παλιν, 
Ϊ᾿᾽,.  “᾿ὔ -Ὁ γ Ι τλ: Ἐν ὝἥὙ Ε ᾿ 

Τί ἐποίησε (οι;πὼς [ὠοιξε (ου εὔν ὀφϑαλμοις; ᾿Απεκρίϑη ουυ-- 

τοῖς, Εἶπον ὑμῶν ἤδν, ἃ ἐκ ἠκούσουτε: 11 πάλιν ϑέλετε ἀκούειν: μυὴ 

κου ὑμεῖς ϑέλέτε ἀμΐν μαϑηταὶ οϑυεώϑαι; Ελοιδδρησοιν οἱ αὐ-- 

τὸν͵ καὶ εἶπον, Σὺ εἰ μιουϑητῆς ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ ῷ Μωσέως ἐσ- 

μϑ μαϑητα!" ἡμεῖς οἰδαμϑυ ὅτι Μώσῃ Ἀελοίληκεν ὁ Θεὸς 1:- 

τον Ὁ ἰωκ οἴδαμθυ πόϑεν ὕξἠν. Απεκρίϑη ὁ ἄνϑοφοπος "ὴ εἶπεν αὐ- 

χοῖς, Ἐν »ὦ Οὕτω ϑαυμαςὸν ὅξην ὅτι ὑμεῖς ἐκ οἴδατε πόϑεν ἌΣ, 

καὶ ἀνέῳξε μου ὧν ὀφϑαλμοι(: οἰδουμδυ ἢ ὅτι ἁμδρτωλῶν 
τς τὶ 

ΩΝ Ϊ ᾽ ! » ΟΥ̓ Σ δὴ »᾽ γ᾽ } εἶ »". Ι ᾽ν 

ποι, ζυτο ἀκούει. οκ Τὸ αὐῶνος 5 Κ ἡκοῦ ὁ9η ὁτι μὠριξέϊτες 0- 

᾿φϑαλμοιξ τυφλοό γεσβυνημδε. εἰ μὴ [εὖ ἐρδᾷ χρρὰ Θεού ἐκ 
᾽ Ι! “-.᾿ »κ( ᾿ “᾽ 5 4 ς Ι 

ἡδίω ατο ποιέὶν ἐδὲν. Απεκρίθησουν (ὃ εἶπον ἰυπὸ, Ἐν ἁμδρτίαις 
λυ» [ 4 Ν Ι ς ὌΝ υ! ὡς »,.λ 

συ ἐγυνηϑης ὁλος, ὦ συ διδοωσκεις ἡμᾶς "Καὶ ἐϊξεξαλὸν αὐτὸν 
» 4“ « “»Ὕ “2! ᾿ ᾽ »ἱ λε , ᾽ 

ἔξω. Η κουσεν ὃ ἴησοις ὅτι Φξέξα,λον αὐτὸν ἔξω, καὶ ευρῶν αὖ- 
Ν οὶ 5 ᾿- ἘΝ Σ λελ Ὁν ἢ { Ζ΄ . “ν 

ὃν, εἰστεν ἰιδπὸ. Σὺ πιςεύεις εἰς (Ὁ) ον τὰ Θεοῦ; Απεκρίνθη ἐκάι- 
ν “3 χη 2Ζ. σι διε Δ ΩΣ οἵ » .» “.Δον» 

γος ὴ ΕἾΤ, Τίς 11 Κυρλε, να πίςευ στ εἰς αὐτὸν; Εἰπεῦ αὖ-- 

“Ν εχ “»Ἕ λε! »».Ἃ ε διὸ λ ,»,ῸΝ 

τῷ ὁ Ἰησοῖς, Κα! ἐωρφκας αὐτὸν, "Ὁ ο λφίλῶν μετα (δ, εκέινος 
2,2) : αλο ! ! Ν ἱ 3 λ 5 

ἄξιν.Ο δὲ ἐΦ",Πιςεῦω Κυρκε" α ποθ ϑσεχυνησεν οἰυπτὺ Καὶ ο(-- 

ες θοῶς 5 Ὁ »ΌΝ Σ ᾿ [ ἐν “ .ς ς 

στεν ὁ Ἰήσους, Εἰς κρίμα ἔγω εἰς τὸν κόσιμον ζυτον ἡλϑὸον γώ Ὁ) 

μὴ (λέποντες βλέπωσι, "ὴ οἱ βλέποντες τυφλοὶ “. ὠντω!. Καὶ 
ὁ 3 ἢ] 7 ἕῳ ς »] ᾽ ᾽ δὰ λ 59 

ἥκουσαν οκ ΤἿὮ39 Φαδάσο ὧν ταὺ τὰ οἱ. οντες μέτ' αὐ ΤῈ, ΚοῊ Εἰ- 

σον αὐτῷ, Μὴ ὁ ἡμεῖς τυζφϑλοί ἐσμεν: Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἴησοις, ἘΪ 
Ὧν ἡ "Μ 4 -ε Ι. ΄“ιλι Μ ! 

τυφλοὶ ΤᾺ ὧν εἰχὉ ἁμδρπαννυυ ἢ λέγέτε,Οτι (λέπομδϑυ" 
.-φ,,κ»» ἰΙ ε [᾿, 5 Ι λ» ἂς ὦ ες; ὍΝ 

᾿ὴ οὐὐ ἄμδρπα, ὑμὴμ μϑμ4. Αμίω αμίω λέγω υμὰν, 
ΕΔ» Ι! ᾿-: . .ν Δ νυ ρ λὼ (, ἔν 
Ομη εἰσερχθμᾶῆρος δια“ ϑυρας εἰς 1 αὐλίευ π' χσϑϑοώτων, 

» Δεϑι δ [. - ᾽ ᾿ ϑς ὧν { 9, Ἃλ ᾿ ε κα 

λα ἀναξαινων δδλαιθϑεν, ἐκέίνος κλέπηης ὅΣ1 (ἢ ληςης " ὁ δᾷ 

εἰσερλόμϑμος διὰ τῆς ϑύρας,ποιμοην ὅξ| τὴ χυοοξάτων "ζύτω 
πεῖς 

“ 

ὸ ϑυρῳρὸς ἀνοϊγή., καὶ “πϑϑθατα τῆς φωνῆς ἀμ αἰκούει, 

καὶ ὶ ἴδια ποῤξατα καλξὶ κατὶ ὄνομα, αὶ ὀξώγ4 αὐτοί "καὶ 

ὅτων ζὰ ἴδια χσοόξατὰ ὁκς ὡλῆ, ἔμανοϑοθεν αὐτῶν πορϑύζ, 

τώλός ὄξιν, ἐκ οἰ- 

ἃ 
ἃ 

Ν δ ο] «Ἐς. ζ, 

Ιβ.Ισὶ 

ΕῚ 

1 ἦσαγ. 

ξδωσιν. 6 

ὦ ͵ 
εγπωσκοισί μ(ᾳ 

κἐμα. β. 

᾿ Καὶ. Γ 

: αἱ οἷἦν ἁμὸν- 
ζαι ὑμδλῦ δρν- 
σιγ, β 

ἕν. 8 

-ς “Ἐς 

ΤΟ ου, ὦ ΙΝ ΝΟ 

κλέπϊης ἐκ ἐρχέται εἰ μὴ ἵνα κλέψη κοι ϑύση καὶ Σπολέσηἐγω 

ΚΑΤΑ͂ ῶΩ Αν. ες χβ 

ἡ ὦ ϑοξατα αὐτῷ ἀκολουϑή, ὅτι οἰ δδέσι φωνί αὐδ"ἀλ-- 

λοχόλῳ ἢ. οὐ μὴ ἀκολουϑήσωσιν, δλλαὶ φῴξον το ἀπὶ αὐτού, 

ὅτι ὑκ οἴδασι Τὴ δλλοτοζων τίω Φωνίεὐ.Ταύτίω τίω χδοι- 

μίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἴησοιζ" ἐκεῖνοι δὲὼκ ἔγνωσαν τίνα μὸ ἃ ἐλαᾳ-- 

λᾷ αὐτοῖς. Εἶπεν οὐὖ πάλιν αὐτοῖς ὁ ἴησοις, Αμὴν ἀμὴν λέ- Β 

γὼ ὑμὰν, ὅτι ἔχω εἰμιὴ ϑύρα ἢ  πσοοξάτων. παντες ὅσοι χυθ 9 

ἐμοῦ ἥλϑον, κλέπῆαι  εἰσὶ᾽ κου! λήςο "ΔΛ ἰρι ἤκουσεν αὐτῶν 

ᾧ “ποθξατα ἐγὼ εἰμεὴ ϑύρα" δὲ ἐμιοΐ ἐαν ες εἰσέλιϑον, ὅτω,ϑή-- 

σέται, Καὶ εἰσελδύσεται νὴ ὀξελδσεται, καὶ νομίω θ)ρησῴ Ὁ. 

ἀἐένων 
ἐζεχ.λογ. 2. 

καὶ λζ.Ζ 

ἤλϑον Ψα ζωϊὼ ἔγωσι, "ὴ «ἰϑκοσῦν ἔγωσιν. ̓ Ἔγω εἰμ ὁ ποιμίω 

ὁ καλός. ὁ ποιμίω ὁ καλὸς τίωω ψυχίω αὐτοῦ Ἰῤϑησιν᾿ ὑξσὲρ 

τὴν χσοο( ἁτων"ὁ μεϑϑωτὸς δὲ καὶ ἕρε ὧν ποιμίω, οὗ ἰρκ εἰσι 

χορόξα τα ἴδια, ϑεῶρει ῷ λύκον ἐρλϑ νῷ, καὶ ἀφίσιΐᾳ Γ 

οοϑξατα, Καὶ Φδγ4,"ὴ ὁ λύκος ἁρποαζᾳ αὐταὶ, καὶ σκορπίζει 

Φ ποῤφξωτα ὁ δὲ μιϑωτὸς Φ4)γ4 , ὅτι μιόϑωτὸς ὅξ:, καὶ οὐ 

μϑ4 εὐμπτὸ αὐϑὰ ἢ πσοοξ των. ἔγω εἰμι ὁ ποιμίω ὁ καλὸς, 
: ὶ Ι ν» ἱ ! - ε ᾽ ἼΣ “ 

καὶ γινωσκωΐζᾳ ἐμα, ἡ γινώσκομαι χ' ποὺ τὴν ἐμ" «καϑὼς γι--᾿ 

γώσκει με ὁ πατὴρ, κάγω γινώσκω (ἢ πατέρα: ᾿ τίω ψυχίω 
: πε ῷ ς Ω ΓΔ» , ν 

μου 2έϑημι ιπσὲρ “ῳ πυϑοξάτων. καὶ ἄλλα χσοξατα ἔχω Ὁ 
ὧν Ξ᾽᾽ ᾽ ΩΩ ,᾽ Ὁ ! ᾶ ““Ψ“ ἢ “ Ὃ“ ᾿ λ-»ν 

ἁ ἐκ ἐςιν ὧκ τῆς αὐλὴς ταῦτης κῳκενα μὲ δει αγαγέιν, Καὶ Τῆς 
Ω Ϊ 

Φωνὴς μου ἀκούσοισι, Καὶ “πυήσεται μίω ποίμνη, εἰς ποιμζω. 

Διαὶ ζυτο ὁ πατήρ μὲ ἀγαπεξ, ὅτι ἐγω 2ίϑημι Ὁ ψυχίω μου, 

ἥα, παλιν λοίξω αὐτίω) . οὐδεὶς αἱρεῖ αὐπίω) ἐπὶ ἐμιοΐ δλλ᾽ 
ἐγ φέϑημι αὐτίω ἀπὶ ὑμαυτοῦ - “ξοισίαν ἔχω ϑεῖναι αὐτίωὰς Δ 
δ οἰξοισίαν ἔχω πάλιν λας ιν αὐτίω. “τα τίου τω οϑηθλίμυ 

ἔλαίον χα Τῷ παΐὸς μου. Σχίσμα οἷ πάλιν ἔϑωετο ἐν 

Οῖς ἰουδδιοις διὰ Οιᾷ λόχους Οὐτοις" ἔλεον δὲ πολλοὶ οἷ αὐ-- 

τῶν, Δαιμόνιον ἐχά Καὶ μαϑνέται “πὶ ἘΩ ἀκούετε; Αλλοι ἐλε- 

“ον, Ταῦτα τὰ ῥήματα ὅκ ἔς! δαιμονιζομϑρου. μοὶ δαιμόνιον" 

δέ αται τυφλῶν ὀφϑαλμοις Δώοίγάν; Εὐνετ δὲ τα ἐ. 

κανια ν Ὅις ἱερο(ολύμοις, ὦ χάμιῶν ἰω καὶ χύρλεποίτει ὁ ἴήσοις 

ὃν τῷ ἱερῳ ὧν τῇ σρᾷ Φ' Σολομώντορ' ἐκύκλωοξ οιὦν αὐ οἱ ἵει 

δαιοι, τ λενῦ ἐλ 

Ησα!κ »γΥ.8Β 

Πραΐ.8.Δ 

Μαχκαζ. 

σὶ. Ζ. ἩΗ 

ἐγ σἕως πότε τίω ψυχίωἡμδμωώρες ξεἰ 
ΓᾺ 11. 



Ἐπ τστο ππρπν ἌσΤΤΥΥ το ποτε - στ τ τοδίρνς τ »ε 

τῷ Ν τῷ . ἃ Πεοὶ ᾧ ἔγξστως ζ΄ Λαζαρου. 

δΆ ΓΕΎΛΑΛΤΓΤ. 

σὺ εἰ ὁ Χοιῤδο εἰπὸν ἡμῶν πουῤῥησίᾳ. Απεκρίϑη αὐτοῖς. ὁ ἰνονι, 

Εἶπον ὑμὴν καὶ οὐ ἐπισεύετε. (ΣΧ) ἔργα ἃ ἔγω ποιῶ ον τῷ ὀνόματι. 
1Ξ Αἱ παῖφϑς μου, τοῦτοι ἀρμι «δὰ ἐμούδλλ ὑ ὑμεῖςι οὐ πιςεύε- 
θοῦ γαῇ ἐςε κ τὴ ΠΝ αἰτων τὴ ὺ ἐμὰ, καϑώς ἔἰπον ὑμῖν. 

᾿ ἃ πεθξαταῦ ὁ ἐμὰ τῆς Φώνης πα ἀκούει, καἀγῶ γινώσκω 

αὐταὶ ἀχολουϑοῦσι μι, χῴγω ̓ ζωίω αἰώνιον δίδωμι αὐτο, 

καὶ οὐ μὴ ̓ ἀπόλωνται εἰς αἰῶνα, Ω δὰ ἁρποσή ἐς αὐτὰ 
-“--ς 

ὡκ τῆς χέρος μου. ὁ πατήρ μδυ ὃ ὃς δέδωκέ μοι, μείζων πούΐτων 

ἀὲ) ΧΑ, ἡ οὐδεὶς δαύαται ἁυρπαίξεινς ὡκ τῆς χήρὸς 15 δ, παῖφϑο μου". 
Κιφ Β΄ 2 ἐγω τοι ὸ παιτὴρ ἐν ἐ ἐιι): “Ἑζάξασαν οι πάλιν λίθοις οἱ, ἱἸου- 

᾿ δᾶοι, ἵνα λιϑυώστωσιν αὐτὸν. Απεκρίθϑη αὐτοῖς ὃ ἴησοις, Πολλὰ 

καλοὶ ἔργα ἔδηξαύ ὑμῖν ὸκ τοῦ παϑός μου" δια ποῖον αὐτων' ἐρ- 

ον ̓λιϑαζετέ, με: ̓ Απεκρίϑησαν αὐτῷ ΧΩ) [ουδαιοι λέφοντες, 

' πο μῳ ἐ καλοῦ ε ἐρᾳϑυξ ὁ λιϑαζομδυ τ: δλὰ «δὲ Θλασφημίας, 

ὦ δησὺ λύϑερπος ὧν ἌΡΓΕΙ: σεαυτὸν Θεὸν. Ἀπεκρίϑη αὐτοῖς ὃ 

»» ἵνσοις, Οὐκ ἐσὶ γεγραμμένον ὡΨ τῷ ν μωύμὴ,"" ̓ἔγω ἐπα, 

» Θεοί ρει Εἰ ἐκείνοις εἶπε Θεοιῤ, τϑθς οι ὸ λόγος τ ς Θεοῦ ἐ Γἐγε- 

γετὸ ἊΙ οὐ ,διιύαται λυϑέευαι ἢ ἥ 2θαφή, ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε ο ἀπέ 

ἪἪῊ σήλεν εἰς Ὃν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε, ὧπ πβλαισφημεῖς ὅτι εἰ ἀν, 

εἷος 75 μἰ Θεοό εἰ ΕΜ4: εἰ οὐ ὧν οἷα ἐβ)α 5 ὅ παζός μου, μὴ πισεύετέ 

ἔν τε [δὲ ποιῶ, κἀν ἐμοὶ μη ̓πισεύητε, ̓ Οις ἔροοις πιςεύσουτο, 

ἵνα, γνῶτε καὶ ἬΠΠ ΗΕ ὅτι ὧν ἐμοὶ ο ̓πατιν θα -Ψ ἀυπὼ. Ε- 

ζητοιω δι ὑ παλιν αὖ ὃ πιώσαι, Ω ὀξῆλϑεν οκ , χέρορ. ἴω, κὴ 

ἀπηλϑε παλιν πέραν ἢ: Ὁ Ἰορδαν, εἰς ἢ τόπον ὅπου ἰω ἰωᾶννης 
τὸ τσθότον βαπῆίζων, ὭΣ ἔμέινεν ἐκεῖ " Ὄ πολλοὶ ἤλϑον πεθς 

Ἑάπα.Β 

αὐλὸν »"ῈὉ ἔλεον, ὧτι ωέώωνης δ σημυείον ἐποίησεν δὲν, παύ--. 

πα ὅσαι εἰ πὲν ἰωννης αἰθήρ, ἀλη.» ἰκῦ. αὶ φἰχίρευοῦ πολ. 

μᾷ; “λοὶ ἐκᾷῖ εἰς αὐπὸν. Ην δέΐες αἰϑενῶν τς Στὸ 

Βηϑαυνίας; Ὁκ ἕκωμης Μαδίας ῷ Μάρϑας Φ ἀδελφῆς ὩΣ 

ς. (ως ἢ Μαείαὴ ἡ ἀλέψασα ἡ “ὧν Κύρκον μύρῳ, ὡς ὀκμα 

τι τσ πόδος ἀυΐδ ταὶς ϑριξὴν αὐτῆς͵ ἧς ὃ ἀδελφὸς Δὰ- 

ἄραι ἠάθονά. )Α περφλαν ομ αἱ [ἀδελφαὶ χϑϑς ἀὐδ » λέλου- 
σαι κρεκεῖδεῦ ὃν. φιλής ἀώενῷ, Ακούσας ὃ ὃ 8 ὁ ἴησοις εἶπεν, Αὕϊ- 

“Τὴ ἢ ἡ ὠθένεία: ἐκ ῥεύντανεθο: ϑανατοῦ, Δ. ἰασέρη Φ δόξης "πι Θε- 

λ. οὐ ως 

Χιφ..Δ.Α 

ματῇ κε αὶ 

ίω 

ΣΟῚ 

4 ἐδ χαϑὸς 

εἶπον ὑμῖν͵ 
γ.1 

ἤδη, διὰ 

τ ἴργων. ἀ 

ΚΑΤΙΑ ΤΩ ΑΝ. δ: δ᾽ 
οὗ, ἣ γα δοξαϑίς ὁ Ο ἰὸς ΤῸ β, Θεοδ δὲ αὐτῆς. Ηγαπα: 5 ὁ ἕησοις 7 

Μ ἄρϑαν καὶ τί ἀδελφὴν αὐτὴς ὦ τὸ τὸν ν Λαζώροι. 
κούσεν ὅτι ἀδϑενεῖ, τότε με ἐμεινεν ὃν ᾧ ἥν τόπω δύο ρας, ἐ- 
ΕΠΕ μῳ Ὑ Ὅυτο λέγοις; μαϑηταῖς, ωλδϑεὶ εἰς τίω [ουδααν 
ποίλιν. Λερρεδιν πᾷ οἱ οἱ μαϑηταί, Ρβαζς), γι Ὁ ἐζήποαυς σὲ λι-- 
ϑαΐσειι οἱ Ϊ ουσδδα σι, "Ὁ πᾶλιν ὑπάγής ἐκῶῶ Αποιρίϑο ὁϊ Ἰσοις, Οὐ- 
χὶ δωδεκα εἰσιν ὥρα! τῆς ἡμέραρρἐαὺν ες φϑαπατῇ ον τὴ ἡμέ- 
Θφι, οὐ ̓ πσεϑσκόπβει, 0Τι ὃ φὼς Ἣ κόσμου Ούτωυ βλέπει" ἐ ἐὼν δὲ 
ες πὐδωπατὴ ς ῳ τὴ νυκτὶ »αποϑσκὀηῆει, δ χ, Ῥ Φώς ἐκ ἐσίνεν αὐ-- 
γώ. Ταῦτα εἶστε, καὶ μῃ. “θυτο λέγ αὐτοῖς, Λαζαρὸς ὁ ὃ Φίλος 
ἡμδ καχοίμηται, δλά ποράγομαι ϑα ὀξυπνίσω αὐτὸν. Εἶπον 
ο(ὺ οἱ μαϑηταὶ ἀν »Κύρκε, εἰ [ κακοίμηται, στρ ϑησοται. Εἰρήκει 
δὲ ὁ [ησοιζ «δι ἤ Θανάτου αὐτῷ, ἐκεῖνοι. ἢ  ἐδοξαν ὃ ὅπ ἰϑλ τῆς 
κοιμήσεως Τπ ὕπνου λέγφ: τότε οιεῦ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοίς πωβ- 
ῥησίᾳ, Λαζαρος ἀπέϑαινε, χαίθῳ δὲ ὑμας, (ἦα πιςεύσητέ ὌΝ 
ἐκ ἢ ἤμζω ἐκεῖ: δλλ ἄγω μδρ πσοὺς αὐτόν. Εἶπεν οὖ ὑΘωμα ὁ ὁ 
λε9 υϑυος Δίδυμος, ζοις συμμαϑηταῖς, α ὑγωμϑ νὴ Ὁ ἡμεῖς ἶνα 
ἀποϑανωμδο μετ αὐτῷ. ἔλϑων ο(ὦ ὁ ἴησοις εὗρῳ αὐ γέσ-- 

᾿ σούρας ἡμέρας ̓ δοΐ ἔχονται. -Ψ » τῷ μνημείῳ (ν᾿ δὴ Βηϑαινίᾳ ἐξ. 
γὺς ἐμ ἱεροσολύμων ὡς Στὸ ραδίων δεκαπέντε γα! πολλοὶ 
ὧμ ΠΕῚ ἰουσαι ων ἐληλυϑφο χοοος᾿ τας ΤῸ Μά ὠρϑον "ἡ Μα- 

εἰαν, ἵα , πουραμιυϑήσωνται εὔὐ ταὶς ὐδὰ τῷ ἐδελφοῖ αὐτὸν. 
Η οι. ἡ Μωρϑαι ὡς ἤκουσεν ὃτι ὃ ἴησοι ὁ ἔρχεται, ὑπήντησεν πὶ" 

Μαρία" ὃ ον τῷ δἴκω υὐκαϑεζετο. Εἶπεν οἰὐὴ Μάρϑα χοοθς ἢ 

Τησοιώ, ̓ Κύεαε, εἰ ἧς ὦδε, ὸ ἀδελφὸς μϑυ ἀκ ἐτεθνήκει λα 

καὶ νυίῶ οἰδὸε ὅτι ὅσοι δι αὐτήση ὃν Θεὸν , δῶσέ (οι ὁ Θεῤς. Λέγά 
αὐτῇ ὁ ἵνσοις, Αναςήσᾷ) ὁ 0 ὁ ἀδελφὸς ἢ Λέγή αὐτῷ Μαρϑα, 

Οἷδὰ ὃ τι λα τησξναι ἃ ον τῇ ̓ὀὐαςάσέ ον ΤῊ ἢ ἐλαῖτι ἡμέραι. Εἴ- 
(δ ̓αὐτὴ ο ὁ Τησοιῷ, ἔγω ἐἰ εἰμι ἀὐαςτεσις δὴ ἤ ζω ὁ 0 πιρεύων εἰς : 

ἐμέ, κᾷν Σποϑαυν εζύσεται, καὶ παι 0 ὁ ζῶν, κὰ Ὁ ̓πισέυων εἰς ἐμ, 
οὐ μη ᾿ ἀποϑανη εἰς ἢ: αἰῶνα. πιξεύειρ' υτ: Λέγᾳ ἀυτὰ Ναὶ Κύ 
εἰε' ἐγω πεπίςευκα ὁη συ εἰ ὁ ὁ Χοκρὸς ὁ ἡὸς τοῦ Θεοό, ὁ Ο εἰς Φ 

κόσῃκον ἐραθμᾶρος.΄ Καὶ ταῦτα εἰπουσεὶ ἀπήλϑε, χα ἐφώνησε 

Μαρίαν τίω ἀν ον αὑτὴς λοίϑρα, εἰποῦσα, ὦ διδοώσκα-- Δ 

ὡς οἰζη- Ἵ 

, ΚιΦῈῈ 
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λος πουῤεοὶ καὶ Φωνόὰ; σε. Ἐχκίνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ζαχὺ, ὦ 

ἔρχί) χσθὸς αὐτὸν. οὔπω ἐληλύϑη ὁ ἴησοις εἰς τίω κωμΐω, 

ΣΧ ὦ ἐν τόπω ὅπου ὑπήντησεν ἀυτὼ ὦ Μαρϑα. Φ οἰω. 
᾿ ἰουδδὴ πα, ὄντες με αὐτὴς ὃν Τὴ οἰκίᾳ, κοῦ φϑραμυϑούμδροι 

αὐτίευ, ἰδόντες τί Μωρίων, ὅπ ὥχεως δὼ ἔφη Ω ὀξηλϑεν, ἠ- 

κολούνϑησων αὐτῇ ,᾿ λέροντες, ΟἿ ὑπαγ, εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα, 

κλαύσῃ ἐκε!.Η οὖν Μαρία ὡς ἤλϑεν ὅπου ἕω ὃ ἴησοις, ἰδουσαι 

αὐδὸν, ἔπεσεν εἰς ζοιὶ πόδας ἘΡΩ͂ : λέρουσοι ἀυτῷ, Κύξαε, “!ὴς 

ὅδε, ἐς ἂν ἀπέϑανέ μου ὁ ἀδελφὸς ἴηζοις οι ὡς εἶδεν αὐπίω 

κλαίουσειν, ὦ ζἦν: (ἐνελϑοόντας αὐτῇ ἰουσὰι! οι χλαήονταις, ἐψε- 

ἔραμήσουτο τῷ πνϑύματι, καὶ ἐτείραιξεν ἑαυτὸν, Κι εἰπε Πού 

τεϑείκατε αὐτὸν; Λέγρισιν αὐτῷ, Κύδκε, ἔρχου Ὁ “: Εδακχρὸς 

Ἑ ὁὀενὸ ἴησοι . ἔλεον οι οἱ ἰεόαροι, ἰδὲπως Π1λε Ἂς ρος 

Κεφ ἢ οἷς αὐτῶν εἶπον, Οὐκ ἠδέ ατο διε ὁ ἀνοίξας κυ ὀφϑαλ- 

μοιξ τού τυφλοδ, ποιήσοι ἵνα ᾧὶ ἔξ! μὴ ΣστοϑουνηΠησοις οἰ πε 

λιν ἐμξοαμώμϑρος ὃν ἑαυτῷ, ἐβϑεται εἰς Ὁ μνημεῖον. (ὸ δὲ 

: «τή λα ον, τὴ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ ἀυτῶ" λέγ ὁ Ἰησοιρ, Α Ὁ ῴ 

ΝΞ λίϑον. Λέγ ἀυπὸ ἡ ἀδελφὴ ΤῈ γεθνηκότος Μαρϑα, Κύρκε ἤδη 

ὀξεῖ" τεταρταῖος γα ὅ1π1. Λέγᾳ αὐτὴ ὁ ἴησοι;, Οὐκ εἰπὸν (οι ὅτι 

ὦ ὁ τεθνηκὼς κείμδμος᾽ «ὦ ὃ. ἑησοιζ ἦρε (ὅν: ὀφϑαλμοις δύω, 

καὶ εἶπε, Πατερ, δὐχαφαφῶ (οι, ὅτι ἠκουσαξ μου" ἔγω δὲ ἡδν ὅτι 

“Ἴαν τοῦτό μου ἀκούεις, λα διὰ ὃν ὄχλον τὸν ΦἙμέρωτα εἰπὸν, ᾿ Ν ἵνα πιςεύσωσιν ὅτι σὺ μι ἀπέσφλας.Καὶ τοῦτα ἐπῶν Φων" με- 

γα λή ἐκραύγασς, Λαξωρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ ᾿ὀξαλϑεν ὁ πεθνη-- 

Ζ κῶς δεδεμῆῥος ζοιὶ πόδας ἢ ταῦ χεῖρας κειεῥαις, κα ἡ ὄψις αὐ.- 
Ψ Ουδκοίῳ πὐδλεδέδετο. Λέγ4 αὐτοῖς ὁ ἴησοις, Λύσωτε αὐ 

ἄφετ ὑπαΐγήν. Πολλοὶ οὐὖ ὧκ τἷμ ἰουδαιων οἱ ἐλϑόντες χϑὸς 

 χίω Μωρίαν, κὶ ϑεασούμϑμοι ἃ ἐποίῆσεν ὁ ἴησοιξ, ἀπ εἰς 

᾿ς αὐτὸν Πενὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλϑὺν πσοθς «ὅσ᾽ φα 

- 

! 
οὐ, ΧΟΗ 

ὉΠ ̓ ν ἃν 7ὔ δεῖς οἶς ἤ αὖ ὦ ᾿. δὰ 

εἶπον αὐτοῖς ὦ ἐποιήσεν Ο ἴησοις Σιυήγολλον οὐνί δὲ Χ ρεις 
ὌΝ  ν .», ὌΝ ν : ᾿, ,Ὁ .“ εὔοςς 

καὶ οἱ Φαφθάσειοι σὠμἐδριον, ἐλέφον, Τί ποιοῦ μδι; ΟἹ: 0 
ἐν ᾿ εὐ νον δον - ὯΜ ἃ »}λ' ᾽ »"Ἥ5 ᾿ νἰλ ὃ ΩΝ 

λιϑοφοήτος πολλὰ σημεῖα “ποιέϊ. ἐὰν ἀφώμϑυ αὐτὸν οὐπὸ, ποὸν-- 
κεν ον Φν ἢ ἕν, ἀτ,τ ΠΠοῸ ὡὠΦΦ--«οΠ αι λων 

τὲ πιφευσουοιν εἰς αὐτὸν, ἡ ἐλθύσονται ὦ βωμαγοι (ἢ Θροῦσιν 

- 

ἱ ΄ ν φ. 

᾿ Ι " ΡΝ " : “ΑΛ κω φ' 
᾿ ἐὰν πισεύσης, ὄψ4 τίω) δόξαν τῷ Θεοῦ, ραν ουὖ τὸν λίϑον, οὗ 

λγ.β 

, δέξανποβα 

Ν β.ο7." 

κ αὐθις. 

ἐαμφυρέα.β' 

ὥς γ πό'ϊξ δὲ οἰκίᾳ, ἐδληρφ.ϑη ἐκ τῆς ὀσμμὴς τοῦ μύρου. Λέγᾳ 

(β Περὶ ὃ ἀφ άσης ὧν Κύριον μύρῳ: ιν Περὶ ὧν εἶπεν ἴούϑας. 
᾿ : Α {ΤῸ ᾿ ᾿ 'ἹΚΑΤΑ Ιωαν.. 187 

ε τος ἃ χὰ Ή, ἡμὴμ κὶ τὸν τόπον χα τὸ ἔθνος. Εἷς δέτις ἐξ αὐτῶν Καΐαφας, 
». Ιλ ὧν» », ον τος ».,κκ“χ᾽ με» " “δρχάδεις ὧν ΤᾺ} «γιαυτοῦ ἐχείνε;, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ὃκ οἴδδιτε 
» αἱ » αἱ Ϊ ! ε Ι ἐς Ὁ νυ) οὐδὲν οὐδὲ διαλογζεθϑε ὅτι συμφέρει ἡμῶν ἵνα, εἷς ἀγϑρθρητος 

᾽ Ι ε ΩΝ ν λψ »" :» “ ὀστοϑανη χχσεβ 75 λαοῦ, Ὁ μὴ ολον ἡ ἔθνος δτολήται.. Τοῦτο 
Ἔ  .- ἐφ ᾿ς ἊΝ ᾽ - 6, τ ἢ ἢ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐκ εἶπεν δλλα δργίέρεις ὧν 4' ἐνιαυτού ἐκείϑου, 

τοὶ οὐ οἢ νἱ ε “Ω» Ι ᾿ “ΖΛ. ζοθφεφητευσεν ὁτι ἐμᾶμεν ὁ ἴησοις δστοθνήσκάν Ἰχσέρ ἥ" ἐθνοις, Η 
ὮΝ ε λ τ, Ν »,Ὁ ΣΟ νι “» ὦ ἐχ υὑποτρ 5 ἔθνοις μόνον Δλλ ἵνα νἡ ζῷ τέκνα ' Θεζ διεέσκορ 

- [ 5] ». « ΠΤ  ΚΨΓΑΙ 3; ει -,ἱ 4. πισμένα (ὡα γα)» εἰς ἐν. Απὶ ἐκείνης οὐ Ὁ Ἡμέρας (ὡνεξζελό:- 
. » Ἷ . “Θόψν γῇ »ε ἰ ᾿ στέντο ἵνα, Σστοχ]είνωσιν αὐτὸν. ἴησοις οαὖ ἀκ ἔτι παρῥησίᾳ τἷϑκε 

Ι ᾽ “»“ἀ᾿ Ι » τ» “᾿ »., ““. » Ὶ ! » πῶώτει ον Ὅις ὉΣΣ σις, διλα ἀπ λϑεν ἐκεῖθεν εἰς Τ χω ραν, ἐπίι ιξ 
,»ν . » Ψ’ ͵ Δι) ᾿ Ικχ {.᾿ Ω ΄“ ἢ 4 ρρέμι. ἣν ἐρῆμκου͵ εἰς ἜΦρα! μ᾽ λέλομενίευ πολιν κακει διέχοκξε μ' 

ΠῸΝ το . ἢ νὰ επὰ Ὶ ἰ Ϊ ἱ 2 ! , τ μαϑητῶν ἀυτε. Ην ἢ ἐ ἰῷ τὸ ποέγγα τἷμ ουσδ ων " ᾧ ἀνέ- 
ἴὸ οι δ τὴ ΩΝ, ἂς ΞΘ «Ψ 4 (ησαν πολλοὶ εἰς ἀρ χε οὐ τῆς γύυβας Ζυθ9 δ’ πδοα, ἱγαὰ 

« ΄ εΣ το “ΔΛ ὩἝ“ " 44} Ι αὐγϑιστοσιν ἑαμτοιξ. ἐζήτουν οἱ 1’ ἴησοιν νὴ ἐλέλον μετ δλλήλων 
» ε εἴ ἥ ““ ΜΝ “΄ »Σ λυ ᾽ ᾿ς ] ο)7͵ῳ ἑερᾳ ἑογρκότες, Τί δονεὶ ὑμάν, ὅτι εἰ μυὴ ἐλυϑὴ εἰς Ὑ ἑορσίω; 

3 

χῷν β' 

ἐὰν τις γνῳ πού ὅξι, μίωυύση, ὅ' ς πιαϊσιοσιν αὐτὸν. 
“,͵4:|.᾿Ν ΠΑ ὰ ς ὮΝ - “ 2 -- Ὁ οἱ ἴησις πο ἐξ ἱἑμεβων πτοό πάδία ἠλϑῆν εἰς Βηϑε:- (ὃ Ματθικτια 

; Ι ΕΝ, Το ΤῸ; τ αὐ Φ “κα “ὼρ.ιο.Α νίαν; ὅπου ἰωὰ ΛαξωρίΘ’ ὁ τεθνὴ ἐν ηγ)γ4ρὲν οὐ οέρων. 
ὅν ἐποίησοιν οἱν οἰυττὸ δεῖπνον ἐκεῖ, ἡ 4 Μίωρϑα διηκόνει. ὁ Ὁ Λά- 
ιβ᾽ ἕωρος ἐς ἰὼ ΣῊ σελυανακειμϑθων ὐπὸ. Η͂ ον Μαρίᾳ λαᾳ-- 

᾿ ξούσο λίχραν μύρου νάρδου πιςίκης πολυτίμου Υ ἼλΟΜΑ “ὗν: 
Ι! ἐν! ἐ: ᾿ ὦξέ ξ ." ξὶ εν Φ ΝΕ ᾽ “ποσὰς “' Ἰησο ἡ χα! σζεμκαζέτος ϑριζιίν αὐτῆς (οις πόδας αὐ- 

᾿ ] ΠΣ ὠ λ », κε ἊΜ ς τον ΤΡ ᾽ ὭΣ λς δὴ Δεόδωκεισων Ὁ ΧΑ οἱ μ κεν Ὁ οἱ Φαρισομοι σΨντολίεω, ἵγα, ᾿ 

ουν εἰς ὡκ ἣμ μαϑυτῶν αὐτοί, ἵέσδας Σίμωνος ἱσκωριώτης. ὁ 
μβνων αὐτὸν χροα διδόναι, Διαΐί ζῦτο τὸ μύρον ἐκ ἐκεγοοί- 
95 χρφακοσίων δύω ο ίων : καὶ ἐδὸ.») γῆωλοις ; Εἶπε δὲ χοῦ» 
ἐχ ὅτι Φ’ΡΑ ΤΩ γῆωχῶν ἔμδλεν ἰυπὸ, Δλλ᾽ ὅτι κλέγηης ἰω΄, χαὶ 
δ᾽ [λωσσόκομον εἶχε, χα  βαλλόμδυα ἐξαςαξζεν . Εἴπεν 

Φες αὐτίω "' εἰς πίε ἡμέραν τοῦ ἐντα φια-- 
Κιφγ τ 

ἐς τὼ “᾽ς «4 “ ᾿ 
' μωξὸν. οἱ 0 [ηΐοιρ, Α 

τρασχιοῦ' ! νὸν! τῆν γι τ γω τ " ; τι σμιοδ μου τετήρηκεν᾽ αὐτὸ. σ᾽ γῇωχοις γαρ πατοτε ἔχετε θ᾽ Β 
βὺ ς ἴω. 3 ὶς. 3 ] »ἱ ᾿ ) 9 λ 3 ἡ 4. εαυτων, ἐμέ ἢ οὐ παῦτοτε ἔχετε. ἔγνω οὧν οχλος πολις ὀκᾷδ ἿΞ 

 . ᾳ» “Ὁ» λα ᾽ λ λα “Ν᾿ ᾿ , ᾿ς τς [ουδὰι! ὧν ὅτι ἐκεὶ 6 1" χροὶ ἤλϑον οὐ δας ἴησοιν μόνον, δ ἐ- 
ΓΌΟΝ Ν [ . ΜΨΜΑ-, ἃ γ]. ». . ΜΟῸΌ ςΩ ἊΠ ψὰ 0 Ὧ Λαΐξαῤον δῶσιν ὃν ἤγάρεν ὡκ γέκρων. ἐξοὐυλῴσαντο 



7) 

Μαῆλ χα. Α 

μδ».!σὴ. Δ 

χέκοϑ.Ζ 

ἐ δοσσ το ει πε ες ΣΝ ἄν ΠΡ Δ σ, ΤΕ ΡΣ ΓΛ Αλ ον Ἴρδεν βν 

ΤᾺ Πεὶ 

188 ᾿ ΥΑΓΙ͂. 

δὲ οἷ᾽ ἐἠχαερῶς ἵνα, Καὶ τὸν Λάζωρον ὐτοχ  εἰνωσιν - ὅτι πολλοὶ 

σε ἀν γ ὑπῆγον Τὴ Ἰκδαιων, ΟΣ ὶ οὐ Σίςσευον εἰς Ὁ Σ Τησοιί. Τῇ 

ἐπαύσκον ὄχλος πολὶς ὁ ἐλϑων εἰς τίω ἑορτίω ἀκούσαντες ὅτι 

ἐρχέται ὁ ἰησούς εἰς Ἱεροσόλυμα ἔλαθον ᾳ ξαϊα ὃ: {τ Φοινίκων, 

ΧΦ ἡ ὀΐξηλϑον εἰ εἰς ὑπαύτησιν ἰὴ, μ᾿ ὁ ἔκραζον, Ωσωωναά, , 4 λογη- 

μδρΘ᾿ ὁ ὃ ἐραθμδιος ὦ -Ψ ὀνόματι Κυράου ὃ βασιλεῖς " ἴσρα- 

ἡλ. Εὑρῳν δὲ ὁ ἰησοις ὁ ὀγάώθμον, ἐκαίϑισεν ἐγ αὐ, καϑὼς δ 

χαυμ 4.8 [» γεγραμμένον, Μη ἸΦοξού: ϑύγαν Σιων" ἰδοὺ ὁ 0 βασιλεις (ρου 

Ματβ.:.Δ. 

ἵ καὶ ἐφ .ἃ 

μδο.".Δ 

λυκ.θ.ΓῚ 

ὲ ἢ 

'Κεφια. Δ 

κι ἔρχεται Χιαὶ,Θ)Ὴ γυδρος δὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα δ ὅκ ἐγνώσαων Φ 

ἀμ πσεροτὸν, ΣᾺ ὅτε ἐδοξϑϑη ὁ ὁ Τνσοῖξ, σότε ἐμνή 

ὅϑησον ὅτι ταῦτα ἣν ἐπὶ ἡγεγραμμένα,κοι ταῦτα ἐποίησαν 

υἰυπὺ. ἐμδρτύρει οι ὁ ὀχλος ὃ ὧν μετ ἀξ ὅτε ὭΣ Λαζαρον 

ἐφιόνησεν τὰ τοῦ μνημείου, Καὶ [ἡ γήριν αὐτὸν ὧκ γεκρών᾽ διαὶ 

μαϑηταὶ ἀμήῷ᾽ 

 ἤνου .« « Πεοὶ Δ' πἰδλρυϊαίγδω Ἐχζωώων, ἃ ι ἐρωτώντων ὧν Φίλιστον. 

Ά δι 

ιδὲ 
»β 

ζυτο ται ὑπήντησεν πὸ ὁ ὁ χλος, ὅτι ἤκουσε υτ αὐτὸν “ΤΕ ΤΟΙ 

κέναι Ἂ σημεῖον. Οἱ ουὺ ὑ Φαθάσαοι ἀπονασεθς ἑαυποιῷ, Θεω-- 

ρῴτε δὴ ἰῶκ ὠφελᾷτε ̓εδὲν; ἴδ ὁ κόσμιος "ὀπίσω ἄυῳ 9. ἀπῆλϑεν. 

Ἦσαν δεγενες] βλλίωερ ὡκ ἢ: δὐαξαμόνῶν, ἵ ἵνα; ποϑϑσκαυή- 

σίωσιν ὧν Τῇ ἑορτῇ" ὅ τοι οὐ ̓παθϑσηλϑὸν Φιλίππῳ τῷ Ὁ Στὸ Βηθ-- 

σαῖδὰ, Φ Γάλιλαίας, "ἡ ἠρφῶν αὐ »λέροντες; Κύρκε ϑελομδυ 

τὸν Τησοιίω υ ἰδέ. ἑρχῷ Φίλιπαίθν καὶ " λέγ τῷ Ὁ Ανδρέᾳ"ἢ πα-- 

Δ λἈν- Ανόρέας κα Ὄ Φίλιπαος “λέρρισι τ ὦ Τνσοό. Ο: 3 ἴησοις ἀπεκρί 

ναστὸ αὐτοῖς ,λέγων, ἔληλυϑεν ἡ ὥρᾳ ἵνα δοξαιεϑΐς ὁ Ο ὗος Ὧν» 

λὐδρώπου. Αμίω ἀμίω λέγω ὑμιν, ἐὰν μὴ ὃ κόκκος Τῷ σίτου 

πεσιῦν εἰς Ὁ ̓γίω Χποϑονη, αὐτὸς μϑνος εδύα! ἐὰν} ὃ , ἀποϑαίνη,. 

πόλλ καρπὸν Φέρει. Ο Φιλὼν 7 7 ψυχέω αὐτῷ, δστολέσ αὐ-- 

χἰω" ᾧ ὁ μισῶν τίου) ψυχίω ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ ζούτω, εἰς ζω 

ἴω αἰώνιον Φυλαξζε αὐτίω. ἐὰν ἐμοί; ὺ διακονῇ Ὡς, ἐμοὶ ἀκο- 

λουϑείτω" Ἂ ὅπου εἰμὶ ἐγω ἐκεῖ καὶ Ο ὁ διακονος ὁ ὁ ἐμὸς ἔςοι. ̓  ἐ- 

ἀνε ἐμοὶ διακονῇ οπιμήσᾳ αὐτὸν ὁ ὁ πατήρ. «ιῶ ἡ ἡψυχ μου" τες" 

ταίφοκται. καὶ ὧὸ εἰ εἴπω: Πάτερ σώ σὸν μα ΘᾺ τῆς ὥρας ταύτης. 

ολάδια Φυτοὴ ἩΛΘῸν εἰς Υ ὥραν ταϑτίω. Πάτερ. δυξασὸν" σου 

ξ; ὄνομα. Ελϑεν ουὗ ὑφωνὴ ὡν 1Ὁ βι οὐρανοΐ, Καὶ ἐδύξασα καὶ 

Ε πείλιν 'δοξάσω". ὖ οι ὃ ὄχλος ὁ ἑσως ὦ ἀκούδοις ἔλεγε βρονὴ 

γϑχρνένα" ἀλλὰ ἔλέλον; ̓Αήελος ἀνπᾷ. λελαιληκίν. μιὰ 

χα Ὁ | 

χ ὅτι. β. 

’ 

7 οὐδὲν. « 
«νυν 

ὁλὸς. τ 

Νη 

γὐὐμῖν, (Φ.γ).η 

"κῶν β 

ὲ ἤϊπυσαν. 

λιὴ 

"θεν. αὶ 

Ἰμλέξι Α 

Ρ' 

ΚΑΤΑ͂ ΄ῶ ν. 189 
Ο ἰπσοιῇ κοὶ εἶπεν, Οὐ δὲ ἐ ἐμε αὗτη [ὦ Φωνη᾽ ὑγέρονεν, λα δὲ 
ὑμας. νι κρίσις ὝΕΣ 7Ὲ κόσμου τούτου" “γι ὁ ἄρχων Τ' Ὥ κόσμε 
Οὐύτου ὀκφληϑήσῷ, ἔξω. ̓κᾷγω ἐαν᾽ ὑ 
τας ἑλκώσω χορὸς ἐμαυτὸν. (ζυτο δὲς ἔλεγε, σημαίνων ποίῳ 
ϑανώτω. ἢ Ἰμδνεν δυτοθνήσκειν. )Απεκρίϑη ΕΕ ὁ λος, Ημές 
ἠκούσα δι ς Οκ ποῦ νόμου ὅτι ὁ Χεκρὸς ,ἡϑφὰ τ ᾿αῶνᾳ" Ὁ 
πῶς σὺ λέγης ὅτι δεῖ ἐὑψωϑέωαι ἢ χ ὑὸν “ Ὁ ἀνϑρωπουγής ὅξιν ὄπέ ΤΟΥΣ 
ὃ ἡος τοῦ ἀνϑρώπου; Εἶπεν οὐ αὐτοῖς ὁ ἕξοι, π μικρὸν γφό- 
γον ΩΣ φὼς 'μθ᾽ ὑμῦμ᾽ ὅξι. τὐδαπατεῖτε ἕως “ὁ φὼς ἔχετ, ἵγα 
μὴ σκοτία, ὑμας ξκαταλοιξῃ νὴ "ᾳ ὃ ὁ φϑεπαῖ ὡΨ Τῇ σκοτίᾳ, ἐκ οἰ δὲ 
ποῦ ὑπαγή ἕως Φὼς ἔχετε, πιςευετέ εἰς Ὁ Φως, ἵνα, ἡσὶ ΩΣ 
τὸς γβνηθϑε. Ταῦτα ἐλρίλησεν ὁ [ησοίς, ὦ ἀπελϑων ἐκρύξη αγὰ 
αὐτῶν . Τοσαῦτα δὲ ἀμ σημεῖα πεποιηκότος ἔμιχσθοοϑεν 
αὐτῶν, ὅκ. ' οὐλίσευον εἰς αὐρὸν, ἵνα ὃ λόλος Ησαύου τοῦ χσοο-- 
Φητου πληρϑη, ὃν εἶπε, Κύρκε; Ἰὲς δ λίσευσε τῇ Τῇ αἰκοῇ μὴ, ἃ 
ὃ ὁ βεαιχέων Κυρίου ἵωνι ἀπεκαλύφϑη; Διαὶ ζῦτοκ ἡδαιίαν- 
τὸ πιςεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας, ̓ Τεατυφλώκεν αὐτῶν «ὗν: 

ὀφϑαλμοιὰ, ἃ πεπώρῳκεν αὐτῶν τί καρδίαν, ἥ γα μὴ ̓ Ἰδῶσι 
Ὅς ὀφϑαλμμοίς, Κρ! νοήσιοσι ΤῊ ἢ καρδιᾳ, κοὶ [ Θγποραφώσι,κὴ 
ἰασώμμαι αὐτοις. Ταῦτα εἶπεν Ησαϊας ὅτε εἶδε ἢ δόξαν ̓αὐπ-, 
᾽ ἐλσλησε «δὶ αὐτῷ. ὅμως μδύτοι ὸκ μ᾽ Ὄρχόντων. πολ 
λοὶ ἰ θἰίσευσαιν εἰ εἰς αὐτὸν, δλλὰ δαΐοις Φαρισαίοις, οὐχ ὧμο-- 
λθορωυ, ὕα μὴ ̓λτοσιζυάγώλοι γϑυωνταρὴ ἠγώπήσαν ) Ὑ δὸ- 
ξαν ἢ ἀνϑρώπων μᾶλλον ἡ α δόξαν τοῦ Θεοό. Ἰησοῷ δὲ. 
ἔκραξε χαὶ ἃ εὑπεν, Ο πιςεύων εἰς ἐμε,οὐ πιςεύει εἰς ἐμε, δὰ εἰς 
ᾧῷ πέμψαντα, Με᾿ καὶ Ο ὁ ϑεωρῶν ἐμέ . ϑεωρει ν πέμυψανπέ 
μειἐγω φῶς ες Σ κόσμιον. ἐλίλυϑα, ἵγα πὶ ὃ πιφεύων εἰς ἐμμε, 
ον τῇ ἢ σκοπᾳ μὴ μη μείνη Ὁ ἐά τ τις κου αἰκούση ́  ῥημάτων κα μὴ 
᾿πιξεύση, ἐγω οὐ κρήω αὐτὸν. Οὐ ΝΣ; ἼΌ; ἵγα, κρίνω ζδν4 γχ0:- 
σμμον, »» ἥ μα σώσω δ κόσμον. ὃ ἀϑετῶν ἐμέρὸ μη " λαμῥάνων 
ζ ῥὴ ῥήματα μου, ἐχέ" Σ κρίνονται αὐτὸν, ὁ λόγος ὃ ἐλοίλησα, ἐ- 
κρίνος κρινᾷ αὐτὸν ςΨ τῇ ἐσγαΐτη ἡμέρᾳ δῇ ἔγω οἷ: ἐμαυτοθὲ τῆς 

θέλησε, δ ὁ ὃ πέμιψ με πατὴρ, αὐτός, μοι ἐντολίι δῶκε, 
τ ἐπὼ σἱπ λοιλῆσω" χαὶ οἱ δὰι ὅτι κἡὶ Ἄγηολὴ ὠυΐδ΄ ζωνα αἰώνιός 

᾿ 

ὑψώϑώ ἐκ δ γῆς," πα .--- 

Η 

Κιφ.).8 

γ4ι.ρΉ.8, 

κα ρις.Α 

ἡσαΐν με. Ὁ 
ἐζεχ.λζ Η 

Κεφ.α.Α. 

δ ἡ. Β.κ 6. ὁ 

Ησαΐϊν γγ. 

ῥωμκ. «δ 

Η΄ σαΐο ς 
ματβ.1γ.8 

μὦ.σ1..8 
λύκ.η.8 

“»Ῥραΐξι κυ. 

βωμοια.Β 

Κεφ. ΖΗ 

Κεφ. Δ 

ςς 

ἀπο με ε ον εν τὰν πε δνΣ 



ΣΩ͂Ν 

ις" - πρὶ [Ὁ νναῆξονς 

το τνν ΕΥ̓ΑΤΤ. πρθν ᾿ ΩΑ͂Ν. 13 ἰὼν 

ἔξην οἱ λαλώ ἐγω, χαϑς εἰ ἀρηκέ μοι ὸ πατήρ, ὅτω λαλώ. πέμψω, ἐμὲ λοιμιξ ἀνᾳὸ Ἶ ᾿ ἐμὲ λαμβάνων, λάμξανφΣ πέμ 

γος “Προ. δὲ ὁ ὁ ἑορτῆς ω πείθει, εἰ δεὸς ὁ ἔησοίξ ὃ ὅτι ἤθλυϑεν ἀμ Ξ ψενπέ με. Ἢ ἐς ΣΙ ΝΣ ὑνσοι ἐταραΐχθη: τ ἢ πνάματ, , Ματθιὰ 
ἡ. ὥρᾳ ἵνα, υ μεταξῇ ὁ ͵ ̓ κόσμου Ούπτυ τεὸς τὸν παιτέρρι, ὡ- ᾿ ἐ ἐμδρπύρισε ἀ ὅχω . τ λίην 7: ἃ ἧ κυ ΜΕΝ 

γαπησοις ἐὖν ἰδίοις Οιυβ ον τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγώπησεν αὐ- ; μιβ να δωσᾳ με. ἔθλεπον σα εἰς δλλήλοις οἱ μα ϑηται, ἀπορό- ἐὼν ὦ 
4.2».1σ7.Β το. Καὶ δείπνε “βυομδυε, ( " Ὁ διαξόλου Ἶδ σὴν εὐ τῆν ΑΝϑ δ νυ. μ᾿ ῥϑνοι τϑαΐώνος λέγ. Ην8  Δὐακαίμϑρος ἃ εἰς Φ  μαϑητῶν αὐ- νκὸτ 

πίω) καρδίαν ἰούδα Σίμωνος σκαθαώτου, ἵα αὐτὸν φρρα δα) ι! Γ΄ οί ὧν τῷ κόλπῶ ΤῸ ἰησοίῖ, ὃν ἠγάπα δ ἴησοις᾽ νόει οὐ ζούτω 
ἀδῶς ὁ ὃ ἰησοίς " ἀφ, δέδωκεν. ἀυτὼ ὁ πατὴρ ̓  ταῦ χεῖρ ας, “ ΠΡ ΕΣ Σίμων ΠΘΡ πυϑεᾶς 7ςς δι ἀπ᾽ τϑὰ οὗ  ΛΕγή. θη πέσω νεῖν ξ: 

αὶ ὅπ Στὸ Θεοό οἴξηλϑε, κὶ χσοὸς δι Θεὸν ὑπα ἐγείρεται φκ “ ἐπε ἔν.» 

Ῥ Λίνον, κἢ πϑησιζαὶ μαθοὴ λαξων λέντιον »διέζωσεν ἑαυ Ὁ “ ὍΣ ἀσς ἢ ἐι ΠΕ ες μω. 

τὸν" εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰ εἰς τὸν γιβηροί, ὭΣ ἥ ἤρξατο γίγῆειν Ὅις ον Ἰαε “ ϑ ἐξ ΠῚ Ξ 

πόδας Ὧ μαϑητῶν, ἡ ὀκμαίασειν τῷ λεντίῳ ῶ ὁ [ὦ διεεζωσμέ- ᾿ ᾿ δι: ἡ} ΔΑ ψωμίον, σιν ιου Σίμωνος ἱσκὰ- 

Ὁ: . ἔρχοται ον χσθὸς Σίμωνα, Πέδον, Ἂ δ Ἀξγῃ εἰυπὸ ἐ ἐχῖνος, κἱ Ἔ τ ἊΣ ἪΡ ἢν ᾿εἰσηλϑεν ως ὁ σατα- 

ἊΣ Κύρχε, τη] μὸυ γίγῆεις ζιυλ πὸ δας: Απεκρι ἔοὴ ἰνσοις καὶ ὴ ἘΞ ΣΝ τ: ον ὁ Ἰησούς, Ο ποιεῖς ποίησον 9: Τοῦτο δὲ 

τῶ ὁ ἐγὼ νρρῦ ἀκ οἰδαςς ἄρτι γγὠση μῷ ταῦτα. Λέγέ ὁδῷ .; Τ Ἢ ὀύακειιῆμῳν «νοθοῦὲ εἶπεν αἰπύ: ππνὲς γὰ ἐδόκουν, 

ἀπὴ ππΐζος, Οὐμὴ ἡνΑψη δὰ πόδας μου: εἰς δι αἰ ὐνά δι ἐπεὶ Ὁ Γλωοσύκομον εἰχέν Ο ἴέδας, ὅπ λέ) ἀὐδες Ο [ησοίς, Αγ Κιφιιβ. 

κρίϑη υπτὶ ὁ ἰησοις, ἐὰν μοὶ ἐνάψωσε, ἐκ ὑχές μέρος μετ ̓ ἐμοό. ΠΣ Ελσον ὧν χρείαν ἰλομᾶρ εἰ εἰς Υ ̓ἑορτέω ἢ Οἷς π]ωχοῖς ἣ' να τ : δῷ. Δ 

ἀηϑελέχ, ἡ Λαΐξων οι 5. μίον ἐκεῖνος, ὄύϑεως ὀξῆλϑον ἰω; ἢ ̓γυζ ὅγε 

Λέγε ἼῚ Σίμων πέζοο, Κύρας, μὴ συ πόδας ἐμϑυ μόνον, λϑε. Λέγ ὁ ὁ ἰησοίξ, Νιὺ Ὁ ὐδοξέρϑο ὁ ἡὸς ὅ' ὁ ἀνϑρώπου, ὁ Ἔα ὁς ὀξη ὑ καὶ 
Β » λὰ ὸ τας χεῖρας ὯΙ ἡτίω κεφαλίω. Λέγη αὐτῷ ὁ ὕησοις, Θεὸς ἐδοξ ἰοϑης ἐν αὐτῷ: εἰ ὁ Θεὸς ἰδοξάϑο αν πὸ, κὰ "Ὁ ἢ Θερς 

λελουμένί» ου "χρείαν ὑπ" ἢ Οις πόδας νας, ΣᾺ ἐς] καϑα- ϑ : 

ν ρὸς ὅλος (δ᾽ ὑμεῖς καϑαροὶ ἐς δλὶ ἐλ παντερ. ΗΙσὲ ) τὸν πα ξασέ αὐν ἐν ἑαυτῷ, ὰ ὦθι δυξασῳ. αὐτὸν. Τεανία εἔτι μικρὸν 
μ8' ὑμήεμι. ὅντήσετέ, Με, "ἡ ̓καϑωὺς εἶπον Οῖς ἰουόκίοις, ὅπ 

Θεὸν 
Γ ἀρπ ἔγω ὑμῖν πὰ Ψ' Ὁ' ογνεώτ ὕα ὅ ὅτων ὅβύνται, πιρούσητε ὃ ὁπ 

ἐγώ “ὦ ἄμίως ἀμίω λέγὼ: υὐμαν; εΟλαμξανων ἐωνα Ὁ λα! εἰσιν. εἰ ̓ μη εἶπον ἂν ὑμῶν, ποράψομιαι ἡ ὑποιμαῖσαιι ΤΌΠΟΥ ὑ- 

Κεφ. ΖΕ 
ἐριδιδόντοι αὐτὸν, διαὶ ὥφυτο εἶπεν Οὐγ! παιντες καϑαροὶ ἐςε. ὅτε ΒΗ, ἐ λει κ᾿ 

ὑμεῖς καὶ δι αμὃς ἐλιϑ 
“οἷ ; ἔνιψεῦοις “πόδας αὐτὴμ τὸ Ὁ ἐλαξεςὶ ἱμάπα, αὐήῇ, Δϑαπε- ἩκΩ; 2ὦ γω Ἰῷ τ ϑήν, ἢ ὕμιν λέ) γῶω ἄρπι. ᾷ 

, Ἐντολίω καινίω διδωμεὺ ὑμω, ἵνα, ἀγαπᾶτε Χλλήλοι " καϑως ἀδυ: 
β σίὰν παλιν, ασπτεν αὐτοῖς, Γινωσκετεῖς πεποίηκα ὑμιν ὑμεῖς Φῶ τ ἘΣ ΕΑ, γα ἜΘΟΣ ἃ δλή Ὄ ζω ἐάλ εν 

; ᾿ μας ἀ - 

Ε 1 ἡἥπέμε,ὁ ἀιδάώσκαλος, ἃ ὁ Ο κύθος' Ω καλὼς λέγετε εἰμι γα. γα ᾽ "ῷ " ᾿ ἐχοῖ Ἵ Ἐ ῳ ὑπὸ γνῶ ματῦχξ. Δ 
: ᾿ ξ: σοΐτπαιντες ὃ 01: ἐμοὶ μαϑηται ἔφε, ἐὰν ἀγαπην ἐχριδ ἐν ρλήλοις. 

εἰ οἱ, ἔγω ἐἰνιψα ὑμὴμ Όι πόδας, ὃ κύφκος κι ς ὃ ὁ διδάσκαλος, ' ΑΔ] ἀυπὶΣ ΟΝ ἠδ πέζος͵ "δὲ Ὁ ῥυπείγε ᾿ Ἂ 

καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε δήλων νέρθεν οὖ ὧν πόδας: ὑπύδγμα Ὁ» ᾿ 4 ετ6] ᾿ 9; Απέχρι ἀπῷ 
β ὃ ἴσοις, ὅπου ὑπάγω, ὁ δεμυ α σοι! μοὶ γαῦ ἀκολθυϑησοι! ὕρερον 
| ἐδωκώ ὑμῶν; ἶνα καϑὼς ἐγω ἐπούησοι ὑμαν, καὶ ὁ ὑμεῖς ποιῆτε, : Ἔ ; 

“ΙΝ .4Ρ ος υ: 3 ἀκολουϑησάς μμρι. Λέγέ Ο Πέζος, Κύρκε, δια! αὶ ἐ δέω α.-- ; ἐφωιν. Ἀμίω ἀμί λέγω ὑμῶν, ἐκ ὅσῃ δοῦλος μείζων ὅ' 5 κυρὰν αὐ, 
ματὴ. Τ᾽" 1 Η μαι (οι ἀκολουϑήσου ὦ ἄρτι ἢ δ ψυλέω ἐπὴν ὑπέρ (δ. ϑήσω. Α'πε-- Μαῖθ.κς.Δ 

οὐδ οὐδὲ Ὑντέσολος μείζων ἰὰ πέμα ς αὐτὸν. εἰ ταῦτα ἰδδτε, κρίδη αἰπὺ ὁ ὁ ἰησοᾷ, Τίω ψυχίω (ο ᾿ 9η Α μίω ΠΩ 
Ἢ μακαδλοὶ ἐρε ἐαὐ ποιήτεαυτά. Οὐδὲ ναΐτων ὑμῆμλε λέγω" ἐ- "7 ὩΣ υὐπέρ ἐμοῦ ϑησῴς : 0 Ὁ 

᾿ Ο ᾿ 

ἑ  . γῶ" ἡδὰιο ιξοἰδολεξαμίωνχ ἢ ἵνα ἡ λξα φῇ πληφφοϑῖ, ὄξω- "γα ἢ σις, κἱ Ἴ" Σ ΕἾ μπὰς αν σᾷ ἐν οὗ ἀπτυρνήση με 
ὠὐ νυ εὐ ἀρᾷ δι ἀυρτο ἐπῆρεν ἐπ έμε ὁ χίω πβέρναν αἰ ποι. Απ ὙΣ ὦ ᾿ μα ἼΡΟΡΑΤΝ ΣΕ Θ δα πισευετέ εἰς τσὶ 

ἘΝ "Ὁ ἧἷς ἐμιε πισεύετε. ὧν τῇ οἰκίᾳ. Τῷ τῷ πα ὅς μϑὺ μόναι πολ- 

μιν. ἡ ἐὰν ̓  ὼ ῶ ἜΝ ὑμῖν τόπον, παλιν ἔρχομαι, 
τ ὶ Σου συ ρλς, οὐρα 

ε΄ ἐ ' ᾿ ὶ Ν 



᾿ ἡ ἀλήϑηα (αὶ ἡ Ἰζωή. δεὶς α ἐς ἔρχεται χοϑϑς 

ΕΑ ΎΥΤ. 

ἊΜ  εἰδαλήψομιαιὁμαῖ πεὸς ἐμαυτὸν, ἵνα ὅπου εἰμὶ
 ἐγω, 

“ἡ ὑμεῖς ἥτε. Ὁ ὅπου ἐγω ὑπαγω οἴδδετε, Ἡτίι Σ πίω ὁδὸν οἶδατε. 'Λέ 

»ἡ αὐτὸ ᾧ Θωμας, Κύξαι, ὡκ οἰδαμϑῳ πο ὑπαύγής "Ἂ πῶς διυα. 

εἴϑα τω ὁδὸν εἰδέναι: ̓ Λέγέ υπὸ ὁ ἱναι, ἔγω εἶμι ἡ Ι ὁδὸς νὰ Κ) 

ᾧ πατέρα εἰ μη Ἰδὲ 

ἐμοό. εἰ Εἰ ἐγγώκκιτέ μὸ καὶ Τὸν ἠάμδὰ πὰ [μὴ ἐγνώκειτε δώ, Ἂ ἀγὶ 

ἄρτι γινωσκέτε αὐτὸν, Ὁ ὁ ἑωροφίκατε αὐτὸν. Λέγᾳ αὐτῶ Φίλιπ-- 

πης, Κύσχε, δέξονή ἡμὰν τὸν πατέρα, τὴ ὄρκεϊ τήμιν. Δέγ ἀυπὸ 

Ο ὁ Ἰησοις, Τοσοῦτον ναβόνον μϑ ὑμδμ εἰμι ῷ ὁ “Κ ἔγνωκας μὲ Φί 

λισσσι"ὁ ἑωρφικῶς ἐμ, ἑώρακε τὸν πατέρ! ῷ πῶς συ ̓λέγής, 

Δήξων ἡ ἡμῖν τὸν πατέρφι; ὃ οὐ πιςεύεις ὅτι ἐγω ον τῷ παπϑὰ, Καὶ 

ὁ πατὴρ ὃν ἐμοί ξι, ται ὑβήματα ἃ ἐγω ̓λωλώύ ὑμῖν ἀπ᾽ ἐἐμαυ- 

τοῦ οὐ λαλῶ: ὁ δὲ ὲ πατὴρ ὁ » ἐμοὶ ὶ μδύων, αὐτὸς ποιέϊ τὰ ἐρ- 

γα: πιρεύετέ μοι ὅπιέγω ἐν τῶ ποιεὰ οὐ ὁ πατὴρ ὧν ὁ ἐμοί!Ε (εἰ δὲ 

μὴ ̓  δια ΐᾳ ἔργα αὐτὰ πικευέτέ μοι. Αμων ἀμὴν λέγω ὑμῶν, ὁ 

πιςεύων ἐς ἐμε ζω ἐν: ἅ ἐγω ὁ ποιώ, καῤκαινος ποιήσῃ, ῷ μείζο- 

ναούτων ποιήσῳ ὅτι ἔγω τϑϑο. τὸν πατέρρι μου πορόσομαι, "ἡ 

Ὁ, τι ἂν αἰτήσητε ̓ γὼ ὁ ὀνόμαή μου, Ουτο ποιήσω, ἵνα δὸ α- 

δἰς ὁ ὃ πατὴρ ὡφ ἐφῳ. ἐανῆς αἰτήσητε ἐν] ᾧὀνόματ μου, ἔγω 

ποιήσω. ἐὰν ἀγαπετε μὲ, ταὶ ἐντολάς ταὶ ἐμας τηρησοιτε. (ἐ ἐ- 

γω ἐρφῳτήσω ᾧ πατέροι, ἄλλον τ ρακλητον δωσᾳὺ ὕμιν, ἵγα, 
! 

μϑμη μθ ὑμὴμ εἰς τὸ τὸν αἰῶνα, "ὃ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας : ὃ ὁκό-- 

σι10 ου ὑ διιυαται λοιξεἰνιὅτι οὐ ,ϑεώρει αὐτὴ, οὐδὲ γινώσκει υ-- 

π. ὑμεῖς δ γινῶσκκέτε αὐτὸ, ὅτι ποὺ ὑμῖν μδροι,κν ον ὑμῶν ἐςαι. 

ὅκ ἀφύσω ὑμας ὀρφανοιζ' ἔρχομαι συεϑς ὑμας. Επ μικρὸν ς 

᾿ κόσχλος. μεῦκ ἔτι ϑεώραι, ὑμεῖς 2  ϑεωράτέ "ὦ ὅτι ἔγω ̓ζώ, καὶ 

ὑμεῖς ζη σεάϑε.ον ἐκείνῃ τῇ ἡμεροι γνώσεώς ὑμεῖς ὅτι ἔγω ᾿ ὡυ]ῷ 

παφείμου, ἃ ὑμεῖς ἐμοὶ, καγω ον ὑμῖν. "Οἴχων ταῦ ἐντο- ̓  

λάς (μου ἡ τηρϑὸν αὐταρ, ὑκεῖνορ, ὅξιν ὁ ὁ ἀγαπῶν με. ὁ ὁ δὲ ἄγα»- 

πῶν με ἀγωπηιϑησί) χὑοὺ 5 5 παϑος μου, ἡ ἐγω ἀγαπήσω αὐ--. 

δὸν,ιὸ ἐμφανίσω ὁ ἀπῇ ἐ ἐμαυτὸν. ΛΟ ἀυπὼ ἰούδας, ἐπ ὁ ἴσκα 

δκώτης, Κύριε, π γέγονο ὅτι ἡμιν μέλλεις ἐμφανιζῷ σφαυ-- 

τὸν, καὶ ὶ οὐχ!Ίῳ κόσμῳ! ̓ Απεκρίϑη. Ο ὁ ἴησοις ᾧ δ εἰπὸν ἀυτὼ, ἕαν 

πο ἀγατα ἐμέ, 'Ὡν λῤαοῦ μὸυ ἀμὰ, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπή- 

π᾿ ἐνω: αὐτὸν" 

ἰὥπ' ς 

Ἀφ. 

μέγ. γι 

:.» ’ 

"μα Χλφ’ 

μβ, 1.79 

᾿ 

᾿ς ΚΑΤΑ͂ ΩΑΝ. 

σομδωυ ὁ μη ἀγαπῶν με,κὧν λόχοις μου οὐ τηρεῖν. ᾧ ὁ ὀλόγος ὃν 
ἀκούετε, ὑκ ἕξιν γ ἐμὸς, ϑλᾶ 78. Αἰ πέμαψαντος μὲ παΐζός. Ταῦτα 

λελάληκα ὑμῖν πῶρ ὑμῖν μϑδϑων' ὁ ̓  δὲ ἐ αϑρακλήτος ἡ ΨΩ πνεῦμα 

Ὁ ἁγιον, ὃ δ πέμυψ ὁ ὁ πατὴ Ἰρὼν τῷ ὀνόμαΐ μού, ἐκκῖνος μας. ς δι. 

δαωξᾷ παΐτα;, ῷ υὑομνήσε ὑμας παΐτα ἃ εἶπον ὑμὰν. «ἐρίωΐω 

ἀφύιμι ὑμῶν, εἰρινίω πίω ἐ 
σμος δέ δῶσιν, ἔγω  διδωμειῦ ὑμῖν. μηζαραοσεόω ὑμη μη ἡ ταρ- 
δια μηδὲ ὀψλιάτω. Ἡκούσειτε ὃ ὅπ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑγάγω καὶ 

ἐρΆϑμαι φόὸς ὑμας' εἰ ἤἠγαπάτι Με; ἐχάρητε Διὸ, ὅτι εἰῆον, 105 

ρόϑομαι ταϑὸς ̓  πατέρα! ὅτι ὁ πατῇρ μοῦ ἘΝ μου ἅ{. Ὁ 
γι Εἰ ρικα ὑμῖν πρὶν γβυεῶς,[α ὃ τὰν» γένηται, πισεύσητε. ὀὑκέπι 

πολλὰ λαλήσω μεϑ ὑμὴν ἐρχᾷ) )δ ὁ Ο ὅ κϑσμεὶ τούνου᾽ ἄρχων, 

ων ἐμοὶ ̓ῤκ χ᾽ οὐδέν. Αλλ᾽ ἵγα γνῷ ὁ Ο κόσχκος ὅτι ἀγαπῶ 

νι πατέρα, καϑως᾿ ἐνετείλωτὸ μοι ὃ πατῇ ρυὕτω ποιῶ. ἐγεέ 

δέΣῈ; ἀγωμδυ ἀγτεῦϑεν. ἔγω εἰμι. ἡ ἀμπελος ἡ ἀλ- 

ονή, "Ὁ δ᾽ 'πατήρ με ὃ γεωρχϑε 6:1. ποὺ κλῆμα ῶν ἐμο 'φί- 
ΡῚ καρπὸν, αἴρει αὐτὸ. "ἡ παν ἢ καρπὸν Φίρον, καϑούρεῖν ; ΤᾺ 

ἵγα, πλείονα, καρτον Φέρῃ οἤδού ὑμεῖς ̓καϑαροὶ ἐς ὅια τὸν ᾿ 

"Ὁ ὃν λελάληκα ὑμῖν μείνατε ὡ ἐμοὶ, καίγω ς- ὑμῖν. ιχαϑως 

Ω κλημαο ου ̓ δέωλαται χαρπὸν φέρεν ἀφ ἑαυτοῦ, ἐὰν μυὴ μεῖς 

γη ὧν Τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ον ἐμοὶ μείνητε. 

ἐγω εἰμι ἄμπελος, ὑμεῖς ΧὩ κλήματα. ὁμδρων Υ ἐμοὶ, 

κάγω οΨ αὐτῷ" ὧι εὐ ὦ καρπὸν πολι" ὅη λώθας ἐμοῦ 

ου  ϑυναιϑε ποιέιν οὐδὲν. ὰν μη τς μείνῃ ον ἔμοι, ἡ ἐρλήϑη ἔξω 

ὡς ΝΣ τῆμα, ΑΙ ὶ ὀξηράγϑ, ῷ σζυᾳρρισιν αὐτὰ, καὶ ἐς πὺρ 

βαλλοισί, Ἂ καίεται. ἐὰν μείνητε οΨ ἐμοὶ κα! τὺ ῥήματά μου 

ὧν ὑμὴν 'μείνη,δ έν ϑέλητε. ̓αἰτήσενϑε,, καὶ ̓ϑυήσέται, ὑμῶν, ὧν 
᾿ Ούτω ἰδυξαιϑν ὁ ᾿ πατὴῤ μου,ϊνα καρπὸν πδαιιὺ φέρητε, αὶ τ ὁμμή 

σεῦ ἐμ! ἡ μαϑητα Καϑαν ἡ ἠγαπῃσε με ὁ πατήρ, κᾷγω ἠγώ- 

“πῆσον ὑμὰς “μείνανε, ων" ε ἀγάπῃ τῇ, ἐμῆ. ἐὰν παρ. ὦντολας "Μοῦ 

Τηρῆ, ἰσιρυδρότε, ἢ ἼΉ ἀγάπῃ, ἐϑυ καϑῶς ἐγὼ ταὶ ὡψτολριδ᾽ ἢ 

παῦϑς μρυ τερίρηχα : Φὰ ἰω ἀ ἀν ω τῇ, ἀγάπῃ. «Ταρπα, ὁ 

λελήκαβμιν, Ῥαρ, χαρβήῤμν ἐν ὑμῖν 'μεύῃ, καὶ ἡ ρκἐφοὶ 
Ὠ.1. : 

193 
σή αὐτὸν, ῷ χοϑϑς αὐτὸν ἐλδυσύμῖϑα, ᾧ μονίω ποῦ ἀντ ποὶή- 

ἐμίω δίδωμι ὑ ὑμῖν; οὐ καϑυὺς ὁ κο-- 

Κιφ...Δ 

Κιρφ..}γ.8 

Ἔα Ἐν μὰ 



οι Σὰ οὐ τοὶ τρ. ΚΑΤΑ ΧΩ ΑΝ. τος τρά. " ΩΣ ᾿ 
4 Κιφηγὰ ᾿ ΝΕ βορὰ ἘΣ ον Ν ὡν τῇ ᾿δοαζϑης ὉῸΝ Φεδρὴο ΤῊΝ ἡ ἐμή, ὅα ΠΩ ἸἈΘ. τῷ ὑμ)ϑδημίω: γευ υ δὲ ὑπάγω πος Ὧν πέμυψαντα μέ. ᾿ οὐδεὶς 

εἰ. τ ἀμ δ κά " ΘΟ ἐξ ὑμδυ ἐρῳτὰ με, πού ὑποίγής εχ ὅ ὅτι ταῦτα λέλαίληκα ὑ- ἽΕΙ Σ: : δορί: δκωσεθώῃ ἷ ἐπήδα, ὑμαῖε: ὄμὴ νᾶ τας ἐγαδην λε : : λύ πεπλή ΝΕ, μδ: τίαχα δίαν. Α Ἀλλ ἐ ἐγὼ Ὁ ΤΙ Θ | ᾿υοὐδῦρ ἔχ γα φὰς γνδι ὠρλκεὺ νοληνδ δ ων δὲ φίλων. ᾿Ἰρμν ὡν ὧν ͵ β ΒΕ Ὲ αὐρυβραρῇ ες ζῶ: ̓ ἈρῚ Ἄε με ἀντένεομεη ϑέαν χέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμὶν ἥα ἐγω ἀπέλϑω᾽ αν Ὁ μὴ ͵ ᾿ Ρ ; “ἡ 
. ] Τ. ἀπέλϑω, ὁ παρακληηος ἕο ἐλ ̓ϑεῖαι τϑὸς ὑμαρ' ἐὰν 9) ) πορά,- ᾿ 

- ̓ὑμῦν υὐκέηὐμῶρ δνν. δανοι;, δεῖδ δλορὰκ δε Ἐπ’ "“-α-0Ὁ ϑω, πέμψω αὐτὸν ες ὑμας 'χαὶ ἐλϑῶν ἐκεῖνος ἐλέγξει (ἃ -ς ἕ "τ᾿ ει" Ὄρῆα Φίλοι, ὃ ὅσιηττα ἀραῖς μῖ ἢ "ὦ σμον Ἐ- μδρτίας κα ΟΣ διχαιοσίδύης καὶ αὐἷδι κρίσεως. τλλεῦνς ἀλὲ γε σὴ παρ εΝνς σὐνν ὑμυεῖς. ξον ἐλέ τ ἸΣ Εν ἀμδρήας (δ, ὃ ἥν ̓ πισεύοισιν τ ἐμέ: αἰ Ἀχαιοσύ. 
πω μὰ ξὀβῥοὺ μιὰς, καὶ ἐϑυχούμας ἵν ἘΠῚ της γα- τς τς «εὺς Ε. πατέρα μουὐπάγω ἌΣ: ϑεωρά Ἰίμε ἢ 

με, ἀαλ: καγπὸν ἐφύβηε χοῦ δ᾽ Ναϊρπὸς ὑμὴν μδύπ᾽ ἡαδ Δὰν »". ὃ, ᾿ “ ἥξ ἂν ροβέδα: Πρ υνθρ ᾿ δῷ ἈΠῈ 1 “Ν αδὸ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων Τῷ κόσμου Ούτου κάκριτο. ἔπι ." | 
᾿ -τουβθιν ἀμμῶ ἄοώμι ᾿ μην μι ̓ ποτα ΩΣ : ΝΙΝ ᾿ς πολλὰ ἔχω λέγηνυ ὑμῖν, ΩΝ οὐ δε αοὃς βακοίζειν ἃ ἀὐρτι" ὅταν. δὲ β 
Ε.. ἀρτῖμα διῇ ἐμὸν ̓ ᾿ ς ΠΕ ΜΝ ι : : | ἔλϑη ἐκεῖνος, τὸ .“» τῆς ἀληϑείας ὁδηγῆσά ὑ ὑμᾶς εἰς πα οβ ᾿ ΠΟ θυ τον τηνε λυρο ιν τι δε αὐ ΑΝ ΝΟ. ΠΟ σα ρ νηναν μὲ μὰν μηγετδα σαὶ ανίνιαν β Ἐν πο ἀοὶβρ"Ὲ Ἀβονέζιῤυι. ὅπ. ὅς ᾿λαλήση, αὐ ἐρλόμῆνα ἀὐαηέλᾶ ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμιὰ δυξαῖσι, ᾿ἐσὲμϑρνὶ ἐρεὶ δξομιξαμίων ὑμᾶς κίε, -διὰ οὗτοι, γέισει {ΠΡ τ ὯΙ ̓  Π ϑ οὐ "λῶν ν, Πάντα Ἂς δ | 

ἘΦ 7 ὑμᾶς ὁπόσριος. ἡανημλονῥ ετε λθηοῦ οὗ ἐγῶ εἰπὸν ὕμιν, “Οὐκ μ΄ ἐδ δι γ ὅτι οι Τὰ ἐμο λήλψοται, νὰ ὑπ θα πα ον ὰ ἐχή ὁ πους 
ΕΣ ἘῈ ει ξ δ " εὐχίπιν ' πρτηρ, ἐμά ὄξτ “δια Οῦτο εἰ εὐππτον ὅτιὼκ “ ἐμ9 λήψεται, ΩΝ ΜαΊ.κ ἄρ ϑουλοξ: μείζων κυδάου αὐτῷ. ̓εἰν ἐμέ ἐδίῳ ΛΑ ὑμας ΠΣ Γκδ: ὑμῖν. “Μικρὸν καὶ᾽ "ἢ ϑεωρόξέ αὶ καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ̓ , ᾿ ; 

εὖ 
2 ἱ Ἢ ἀνὰ ' τἀμίξούοιν: ̓ [ῷ οὐ ὩΣ ὀηίρισαυ αὶ ̓ϑεῦβύθον " υ- ὄψεϑε με, ὅπ ἔγω ὑπάγῳ χσθὸς ῷ πατέροι. Εἶπον ουἱδὡκ Ἵ ἘΦ ἍΝ, οἷν: λας αύ τι ϑάγτα πορήσοισίν ρῶν. δια ὁ ὀνομια μόυ » ὅτι μὰ ᾿ ϑνκῶν δ ϑρλήροις, ΤΓΩΙ ΟΣ ̓ ρα ΠΡ  τὦ : 

ἐκ δἰ δδεσὶ δ πτέμθλψ, ψαύζα ᾿ μὰκ. εἰ μὴ ἤλϑον καὶ ἐλοίλησαι ἀὔτοις, μκαδ' “ἢ ᾿ γε ᾿ν- Ξ: ̓ πεέλιν Ἐπ ὄψε οέ με: ὦ, «. ᾿ὐθρίαμεν τ νοι ἀεηνούφαον ἐκ Αφέδτδι τῇ την. ̓ἀμδρ- », : κρὸν τ τ β ὼς και ὯΝ ὌΝ ᾿ " 
ἕζας αὐδρο ἐρυὲ μασῶν; ἡ δυπιδῤμοὺ μισῇ α ἐ ἡ ἐμ ἐγω ὑπάγω τσϑϑς τὸν πατέρρα: ἔλερον οι, Τοῦτος ἴῃιν 

᾿ ἀρῖναινμαινὲ “ ὀλθεηνοίμι ̓ ε ἐργα μὴ μα ὦ ΗΝ δ λέῃ, Ὁ μικρὸν; ἰκι ἰδαρμδρ. λουλᾷ. ἔγνω ὅν ὁ ἴησοις ὅτι ἢϑε- Γ 
ὀῆχον νη» Σ χανε Ἤν ὴς ἂν ΠΣ τ ἶ απο με ᾿ ὅς - λον αὐτὸν ἐρφῳταν "Ὁ εἰπτεν αὐτοῖς, Πέρα ἐ ύτου ζυτῶπι με δλ. ᾿ 

“ς μάρο Ἂ "καὶ ὯΝ ἜΣ λων, ὅπ εἰπὸν, Μι ἐν κα οὐ ϑεωρειτέ μὲ Ὁ ὃ πάλιν μαφον ᾧ ρα ἥτα πθο ,ϑῇ ὃ λϑ ὅξε; αὐβιένος ἐν Τῷ νά. ΝΕ λὴ Ἴ ὶ χῳληῖ ΡΩΣ : ̓ δνὲ ἐγκα γα ̓- τὰ ἄσον ο } ῸῦῸ ὀψοοέ με; Αμίω ἀμίω λέγω ὑμῖν, ὅτι κλ ;σετευὺ ϑρίκυήσετε 
Κιφιιμγ.Δ ἀχὸ ᾿ εἶν ̓- Ἔ, ὡ ἀρῤϑν ἬΜ Υ Ω "ἢ ῷ ' ἜΣ “- κ ἀν ἢ ὑμεῖς ὁ δὲ κόσμιος χαρήσεται ὑμεῖς 5 ἀπύ εσθαι Δ λύπη Ὰ λυκι ας δ δλυνα ἢ ὑπ ὅδο, α- τ ΟΝ Γ ᾿Υ ᾿ τ ὑμδμ ἐς χαρὰν γβνήσεται. ἡ γθῦη ΤᾺ ΕΚ ἔχή, ὅτι ἡλ- ΕΝ “ἢ 

ὑθυ μὰ υὐηθλοον ἮΝ ἷκ ὙἘΡκες ονή᾿ ὥρα αὐτῆς" ὅταν ὃ  βυνήσν ὁ παιδίον, ἐκ ἔτιμνημονάύει ποληῷ τ ἫΝ , "ἂΝ τον ψβρ λα ψοώρ᾽ διὰ τίω χαρὰν, ὅτι ὀγθυνήϑη λύϑοσπος εἰς τὸν΄ 

κοσμ. χα! εὑϊχεῖς. οὐ ᾧ λύπην μδυ! γιαυ ἔχετε, πάλιν δὲ ὁ 6-- 

τ “ἢ μαι μι, κα! ᾿ χαρήσεται ὑμ)ὴ Ἶ καρδια, ΧΩ ̓τίων χαρὰν ὑμὴμ 

-- 

Κιφιι. Δ 

! 3 
γη Τῇ ἢ ἐ ω ἐρωτή- κιφιη8 οὐδεὶς ἀἴρει ἀφ᾽ γρ ὧν ἐκεύνῃ τῇ ἡμέθρι. μέ. ρά μρρα 

ὭΣ  ΟΈΤΕ οὐδὲν. Αμίω “ Ὁ λέγω. μιν, “ὅπ ὅσοι δ αἰτίην Φ ἮΝ 61. 
Ε 

ΓΝ 

“ὩΣ Ἢ πατέρα ψΨ πῷ ὀνόμαῃ Μϑ, δῶσ ὁ ὑμὴν. ἕως ὥρη ἐκ ἡτήσω- δ ΟΝ 
᾿ ΝΗ ἅλ. ΤΗΝ Ὁ ἦκχίαια π 

τῇ εἰ: ᾿ ; - ' ν ᾿ Α ᾿ 

ς ᾿ Ὅς ᾿ ᾿ 
φ ὲ ᾿ ) 

᾿ ὑπ ἐξ τὸς ἃ . δ δ: ἀν Ὶ .- Ἢ ᾿ς ' Ξ. β 

ε Ὁ ἃ ». εἴ ᾿ 



ΚΑΤΑ (,ΙΩ ΑΝ. 197 196 - Π Ὑ ἍΤ ᾿ Ὡς οὲ τῷ ΣΉ ΟΝ ἡψόθεύα ΝΝ ὧν αὐτοῖς. (αὶ ἐκ ἔτι εἰμὶ ἐν πῷ κόσμιῳ, καὶ οὗτοι ἐν πῷ κόσμῳ Ἴε οὐ. γῶν ὈνΟΙΑΔΤΙ ου" τείτε, δ ὕα ἡ : 
ΔΙ " ἢ ρῳμδμη. μίαις εἶν εἶν: τῷ ΝΕ ̓(υ, οὶ ̓δἰδοκαίμ ΜΙ, ἥα ὥσιν ἐν ἀικαϑωἡ ἡμεῖς ὅτε ᾿μῶν᾽ ἊΝ ἐρχέται ὥρα ὅτε ὑκ ἔτι ἐν ὑδρημῆκα λαλήσω ὑμῖν το καὶ ἡμίω με αὐτῶν ὃν ὠψ 7 κόσμῳ, ἔγω ἐτηροιυ αὐτοις  ὠ Τῷ ὀνό ὀγό-- 

ϑ λα πυβῥησίᾳ τδι τό πάζος δθατλ ὑμῶν. ον ἐκάίνῃ οι Ε ,οὐδλο. μαπ Ἐ(ου" οιὲ δέδωκα μμοι ἐφύλαξα, Ὁ ὴ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀ- Γ᾽. τῇ ἡμέρᾳ αῶν τῶ ὀνόματι Ἡμ αἰτίσεώε.- ταὶ τι λέγω ὑμι ̓ κοὸ πώλετο, εἰ  μογὸ ος τῆς ἀπωλείας, ἵα ἡγραφὴ πλησφϑέναυ ψάμρ8 β ὅτι ἐγω: ἐρῳπίσω ῷ πατέρα «δι ὑμῆμ. αὐτὸς γα ἐπα: Υ͂. 3 ὥεθς σέ ἔρλθμμαι, καὶ ταῦτα λαλώ ὃν τῷ τῷ κόσμῳ, ἵγα ἔγωσι β τὴ Φφιλφύμας, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπισεύκαγε ὅτι ᾿ς : 57.) χαρὰν πίιῳ ἐμίω πεπληρφμδμίω ἂν αὐτοῖς. ἔγω ᾿ δέδω- ὑπ: 
ἔγω αὔρα. πιδΘεού ἐξῆλθον. ὀξῆλϑον αὔρα ἢ ἽΞ παζὸς, ὦ ἐ ἐλή-.. Ι͂Νϑ. κα αὐτοῖς Ὧ λόσον. (υ, ὦ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοιῷ, ὅτι ὑκ εἰς λυὸκ εἰς οὸν κόσμον, πολιν ἀφίημι ζ) κ᾽ κόσμον, καὶ ᾿ ποράύομαι σὶνὸκ ῆ κόσμου, καϑὼς ἐγὼ ὑκ εἰμὶ ἐκ “κόσμου ΕΝ ἐρῳ- 
τσεθς τὸν πατέρᾳι. Λίφρεσιν ἀυτῷ Ὁ μαϑ»παὶ αὐήῷ, ἰδενώ. Ὁ τς ἄρῃς αὐτοις ἐκ τού κό κόσμου, ΣΧ α ι τηρήσης αὐτοιᾷ ἐκ 

Ἴ παῤῥησιᾳ Δθλοΐ; ἐκ ᾿ αὔροιμίαν οὐδεμίαν λέγ" "ὦ ἰδα- ᾿ς 5 Πονηρου. ἐκ κοσμκοῦ ἐκ εἰσὶ χρϑγὺς ἐγώ. ὡκ τοῦ κό της ὅκ 
τὰ μδδνδι ῥδω ὃ 9 ὅδας παΐτα, κα οὐχρείαν ἐχής ἵνα τίς σε ἐρῶτα" ον ζύ- ; εἰμί. Αγασον αὐτοῖς ὧν ΤῊ ἢ αἱ ληϑείᾳ (υ. ὁ λόγος ὄ σὺς αἰλήϑηαί ΚιφιιξΒ πῷ πιφευομδυ ὃ τι διτὸ Θεοδ ὀξηλϑερ. Απεκρίϑν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦ, »" ἴῃ. καϑας ἐμὲ ἃ πξεηχας εἰς (κόσμον, κάγω ἀπέρηλαι αὐ- ατθχς Ὲ - 

᾿ 
Νὰ ἘΝ Αος Α͂ρ τι πιςεύετε; ἰδοὺ ἔ ἐξ νλοχό, ται ὧρ ἐν, Ὁ τι Ἂν ἵνα ὅπ0β μὴ ̓ ΝΝ "οἱᾷ εἰς τὸν κόσμον, Ὁ ὑπέρ ρὐτῶν ἐγω ̓ἀγιάξω ἐ ἐμαυτὸν, ἵνα, ᾿ς ἰμτεΐχαςος εἰς ἴδιαι ΤᾺΣ μόνον ἀφῦτε, ὅκ εἰμὶ μὸ- “" ὰ αὐτοὶ ὦσιν ἡγμασιδρμοιὲν ἀληϑείᾳ. Οὐκ ἐζούτων ὃ 5 ἐρωτῶ 

γος, ὅπ ὁ τ με ἐμοὰ “Ψ ἡ νποναλο ́ αν " τς Υ νυύλονα μόνον, δλλά “Ὁ ἡ αϑὰ δ ̓πισευσόντων διὰ Τὰ λόγου αὐτῶν εἰς ἐ- Α 
μοὶ εἰρὴν τ ἐν πίῷ κόσμῳ θλήψιν ἐξέτειἐλλά " μέ: ὕια παύτες ἕν ὥσι γκαϑεὼς σὺ ποίτερ ὃν ὁμοὶ, χαγὼ ον οὶ, 

. ιξ ἐ ἐρῳ γενήωνναι δ κόσμον. - Ταῦτα ἐ ἐλο ἡ Ἵ ὁ Τησοις, Κ ἥα καὶ αὐτοὶ ων ἡμῖν ἕν ὠσιν" ἵνα, ὁ κόσμος πιφεύση δη σύ μὲ ἀ- φθτιρε “ὗν ὀζϑαλμοις αὐτοῦ εἰς οὸν οὐρανὸν, καὶ εἶπε Πάτερ, ᾿ πέρφλας. Καὶ ὝΕΣ δὐξαν ἰιὲ δέδωκα ρυν β 
᾽ ᾿ἐλήλυϑεν δὼ ὥρα, ̓δυξασὸν σου “ὃν (ον, ὕα καὶ ὃ ὑός (υ διξά- πῆς, ὕα ὦσιν Ἢ ἠὰν 85. δὴ ἡμεῖς ἼΗΙ, ἐσμων. ἐγὼ δρ χὰ 

. Μαῖθικχη.Δ σῇ σξ᾿ ᾿καϑως ἔδωκας ἀυπὸ ὀϊξοισίαν πεέσης σουρκος, ἵνα, παν ὃ 
ῳ ἐμιοὶ ἵνα ὥσι πετελεω μῦροι εἰ εἰς ἕν Ἶ κα ἵνα ἢ δέδωκας ς ἀπὸ, δῶσι αὐτοῖς δωίω αἰώνιον. Αὕτη δὲ  ὅξιν καὶ α)- ΤΊ, ΠῸ 
ὅτι σὺ με ἀπεξφλας ἡ ὁ ἠγαϑησας αὐτοιβ, κιϑῶς ἐμε ἠγάπησας. 

| 
ν᾿ : . ὦνιος ζωὴ» ἵνα. Ἡνωσκωσι ἣν μόνον δληϑνον Θεὸν καὶ ὃν ."" Ταῦ, οιὲ Σ διδωκαξ μοι, ϑέλω ἵγα, ὅποὺ εἰ μι έγω, κα κεῖνοι ὥσι 

ἀπέσφλας ἱησοιὼ Χαιρὸν. ἕω σέ ἐδόξασα οὶ τὴς γῆς" τὸ ἐρ- μεῦ ἐμοῦ, μα ϑεώρφσι τίω δόξαν γί μὰ [ὦ ἐδωκαξ μοι, β ὌΝ .. ἢ ' 22... ἐτελείωσοι , δέδωκας μοι Ἵ ἤπιησω καὶ γαῦ δόξασόν με ς ΤΣ » ὅπῃ ἠγάπησας ω “δε9 ἡκαταξολῆς κό χόσμου. Πάτερ δἴκαιε, κρὶ συ ποτε ρ ϑρᾶ σεαυτῷ. ,»ἢ δυξη ἢ ὄχον τοῦ τ τὸν κόσμιον ζῇ ᾿ , ": ὁ κόσμος σε ἰοε ἔγνω, ἐγω δέ σε ἔγνων. ᾧ ἐτον ἐγνώδς ὅτι σύ με βρακςι 
. νὰ ̓  ἔφαν ἐρῷσει, ̓ουδ δόμα ωζ ἀνϑρθδηις οιξ, δϑέδω- “ἢ τς ἮΝ ἀπέτφλας ἋΣ ἐγνώρασα αὐτοῖς ὃ ὄνομα ου, ῷ γωρὰ σῶ, ἵγαν ἊΝ ᾿ καὶ μοι ὀλι ποῦ χὸ ἐος ( (οὐ ἦσαν, ὁ ἐμοὶ αὐτοῖς δέδωκας, )καὶ ἢ, ἀγάπη! ἃ ἐγίπησαξ ιε,ἐν ὐαλς κάγω ἐν αὐτὸς: 6 0... 

(λόγον Οὐ τατηρήκασι. γι "ἐγν ὠκᾷν ὅτι παΐτα ὅσοι δέδωκας πιο ΠΣ Ταῦτα εἰπῶν ὁ Ἰήσοις ᾧ ὄξηλϑεσ σίδω Ὅς μαϑηταῖς δαῖτ πέσ ἢ μῶμαι ᾿ ᾿ | ᾿ς οὗ μοι, αὔρα Οδόδιν: ὅπᾳ ῥή β ἡματα ἃ ἐ δεδδρκαΐμοι, δέδωκα αὐτο ᾿ Ἴωμα 5 χέμαβῥου δ' 7 κβδρων [εὖ κῆπος. εἰς ὃν εἰσῃλιϑεν αὐ-- Ὁ ΕΝ 
ΠΌΡΟΣ τε ἐιθο ̓ ἔλαξον; κα Ὄ Ἔγνωσαν λληϑώρ ὃ ὅτι εὐράτό ὀξῆλ . δῇ τὸς ᾧ οἱ οἱ μαϑηται, ᾿ αὐ ἡδῳ δ Ἰούφας ὁ αὐραόιδοις αὐδιδπό πΠΠΠιν, 

᾿ ̓ ὃν καὶ ἰδ σευσαι ὅε σύ μὲ ἀπέσφλὰς Ἐγὼ πε αὐτῶν ὁ 'ξα- τς ς πδν, ὅπ πολλάκες συνήχθη ὁ ὕησοι ὁ ἐκεῖ μ᾽, ἢ μαϑητῶν ρυὐτού. ἘΣ ΦΩΝ ᾿ χῶ: οὐ αὐ ἦῷ κὐδριονἐρῳῃῦ, λλλα τῦθοὶ ὧν δέδονκιοξ μοὶ, δῆς : -- δ οιίθδαρ λαῶν ὃ ασᾶραν νὰ τὰ Ἀυκαβα νι - ᾿ (ή΄ ῶς ὁ ἰμὰ αὐτα σεί ὅδ: κα δὰ ἐμαὶ, ἀλξομαν ε 
. τϑ ΣῚ 

-᾿ 
) “ ᾿ “ 

Ὦ. 1: 



ἣ- ΟΡ Ἐπ ἍΠ᾿ 

Κιφιν Ρ 

μὡρ. τὸ. 2 

λυκιχβις 

τ νὰ ἀν: ἀπ ὁ ἡ ΔΔόέἔὝἑἑ ῳῳῳὡῳ“-ῳ-«ᾳ-ἀἰὐἤς ῳπΞς͵͵Ἃοιυν κοι σον τ ΝΣ ποτ γι" Ν - ὙΠ ὩΣ ὦ 
; 

“Ἄασερ τοῦ λριοΐ. Ηκωλούϑε" ὃ τῷ Ὁ ἰησοδ Σίμων Πέζος, ἴα ς [ὁ 

᾿ Μανβϑιχς. 2 
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ὑπηρέπερ ἔρχῷ. ἐκώ μι Φανῶν Ὁ ὴ λαμίποι δῶν ὦ ὅπλων. ἱνορ » 

οἷ εἰδως παντα ἴῳ ἐραϑμᾶῆνα ἐ ἐπ᾿ αὐτὸν εὐὐξήϑων εἰ εἰτὲν αὐτοῖς, 

Τα ι ζντοτε; ̓Απεκῤίϑησαιν ἀπ, ἱπξιῦ ᾧ Ναζώραιον. ΛΕ 

αὐτοῖς ἐξ ὁζησοις, ἔγω εἰμι. Ἑἱρηχει: ὃ» κρὴ ᾿Ιοὐδαρ ὁ ὁ φϑρα διδοις 

ΠΒ ᾿αὐτον,μιεῦ' αὐτῶν. ὡς οὖ εἶπεν αὐτοῖς, τ ἐδῶ εἰμι, ἐπίλϑον 

εἰς ἃ ὁ ὀπίσω; καὶ ἔπεσον χαμαί] Πάλιν οὖ αὐτὸις ἐπηρώτησε, 

τύα ζτίηι Οἱ Ὁ 3 δπον, ἰηζων 1 ̓Ναζωρανον. Απεκρίϑη ὁ ὁ ἴη-- 

Ος, Εἶπον ὑμάν. ὅσι ἐγω εἰμι: εἰ οιιῦ ἐμμε: ὁ πετο, ἀφέτε Ούπις 

ὑπαάγῴν: ἵνα ἡ πληξϑυϑᾺ ὁ λόγος ὃν ἄπεν, Οπ οιὲ δέδωκας μι, 

ἐκ ἀπώλεσε οξ αὐτῶν οὐδένα.. Σιμῶν οἱ οι Ὁ πιέζος ἔχων μά- εξ 

χήραν, ἐήλυουσεν αὐτίω κα ὑπαισς τὸν Ὁ ; ϑρχερέωρ: δὸουλον, 

καὶ ὠπέκοψαν ἀφ᾽ τὸ ἼὋ ὠτίον ὁ δ δεξιόν. ἰω: 5 ὄνομα τῷ Ὁ δούλῳ 

Μάλχος. ἢ Εἶπεν οὖν 0 ὁ ησοιῷ Τῷ Πέσρῳ, Βαλετίω μάχαιρᾶν 

" σου ἐἰρτίω) ϑήκην' Ὁ ποτήξιον: δ δέδωκέ μοι ὁ πευτήρ μὴ ἥϊω 

αὐτὸ; Η οὦ απέϊρᾳ καὶ ὁ ὁ ελίωρχος "ἡ Φ ὑπηρέται ἿὮ ἰοὺς ἐἔ 

Γ δαϊων σὰνέλαιξον ὃν ἰπού, Κρ. ἡ ἔδησων αὐτὸν, ἀπήγαγον 

αὐτὸν πυϑὸς Ανναν. τοθφτον᾿ ἴω ) )ὺ πενϑεβὸς Τπ Καΐαφα, ὃς 

ῳω ὑ Σρχερεις ΤῈ «ψιαυτοῦ ἐκαίψου ἰε: ὃ Καϊαφας᾽ ὸ ὁ συμξου- 

Ὁ Ἡησας ΟΥ̓͂Ν ουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα, ἀνϑρόοπον Χπολέοϑαι 

᾿ρξα 
α 

ρξγ 
Ὶ 

ρξῖ 

ἄλλος μά ϑητηρ' ὁ ὃ  μαϑητὴς ἐκεῖνος (εὐ γνωρθς Ἰῳ ϑργδαι, ὦ ἐς 

(ψνεισηλϑε πὸ Ὁ ἵπίρδ εἰς τίω αὐλίὼ τῷ δρχμρέως. Ο: ν Πέζος ' 

εἰςήκαι χοϑὸς τῇ ἢ ϑύρᾳ ἔξω. ὄξῆλϑεν. οἷ ὁ μα ϑητὴς ὸ ἀλλορὶ ὃς 

(ὠ γνωσὸς Ἰῷ ὄρψερει, κα εἶπε τῇ ϑυρῶ ῴ Ὁ εἰσήγαγε Ἂν 

Πέζον. λέγή οιΨ » ἰὲ ἑ παιδισκη ϑυβωρὸς ς Πέτρῳ, Μὴ καὶ σὺ 

ὧκ ἐ δ! μαϑντπῶν εἰ δ ἀνϑρθόπου Φύτυ: ΠΡΌ] ἐκκίνος, Οὐκ εἰ μί. 

Δ Εἰρηρκεισον ὃ: ἐὦι δουλοι καὶ: οἱ με υόν φύϑρακιαν πεποιηκὸς οἷ 
᾿ β δὲ με αὐτῶν ὃ πε ᾿ 

( ἐρεις ἠρώτησε Σ Ἰη- 

τοῦ ΑΜ Ὡς διδαιχης αὐτοό: Α- :, 

πὲκρίϑη ταν ὃ ΟΣ, Ἐγω παῤῥησίᾳ. ἐλοαίλησοι Τῷ κό χοσμῳ" ἢ 

ἐγχυ πανηοτε, ἐδεσὶα ξα: ὼ ΟῚ σἰδυαιγωγῇ ὁ χα Τῷ ἑρῷ, ὅπου Ν 
ἰγοτε ᾧ Ὁ ἰδυδαῖοι σἰἀυερχονται , Χαὶ αν κῥυηῳ ἐ ἐλοίλησει οὐ-- ᾿ 

σένα μα ἐδρωπῷ; ἐσῥωτήσον Οὔνσ᾽ ἀκηκφόταρ, π ἐλοΐλησο ἰδὲ 
Δ τὰ Ὦ ΝΣ : δ᾽ 

Ν Φ Νὰ 
4 ἦν Ἔ 

᾿ 

ἜΝ Εν 
πύκα ἐς απ ΤΑ; 

τ ἀΐος σῃ! εἰ- 

ΤΊ, γ.9.} 
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μθ αὐτοῖς δὲ ὅτοι οἰόδεσιν ἃ εἶπον ἐγω.Τ αῦτα Ὁ ἀυΐ εἰπόντος, ἐς 
Ὁ ὑπηρεν, παρέφηκῶς ἔδωκε ῥάπισμα, τῷ ἰησού, εἰπων, Οὕτως 

ΡΎ Σστοκρίϑη Ἴῳ ρχρερεῖ; Αἰ πεκρίϑν εὐυπῷ ὁ 0 ὑνοοιῷ, Εἰ κακῶς ἐλοί- 

Ἀήσου, μδρτύρησον τϑὰ δἰκακού Εἰ δ καλῶς, 4, με δεράςν (4- 

"Α πέςφλεν αὐτὸν ὃ ἅννας δέδυμδμον χθὸς Καϊάφαν") 5 “ϑρλεες 

ὦ ρέα) .᾿ Ην: ὃ “ΠΗ Πέδϑρὲ ἑσοὺς Ὄ ὃ ϑερμκαινόμδινος 

αἰπὺ, Μὴ κα! συ ᾿ μαϑητὼν ἀρ, Εἴ: Ηρνήσωτο ἐκῖνος,νὸ 

πεν, Οὐκ εἰμί. Ἐν εἷς ὠκλἦὴμ δούλων Τῷ ἐδρχερέως,συήε- 

᾿ ψῆς ὧν οὗ ἀπέκοψε Πέφος ἡ Ω ἀΐωον, Οὐκ ἐγὼ σε εἰδὸν ον 7ῴ κη μιν 

πῶ μετ αὐτῶ: Πάλιν ομὦ ἡριήσουτο Ο πέος, ζ ὀὐϑέως ἀλέ- 

μὲ Ὑτῶρ ἐφώνησεν. ᾿Αγρισιν οῦ ἡῷ ἱνσοιῦ λστὸ “ 5 Καϊάφα εἰς 
ΝΜ Ὁ πραμπώθκον" μὼ δὲ τσοφῖα," καὶ αὐποὶ ὄκ εἰσηλϑοὸν εἰς Ὁ 

πραιτώθμον, ὕα μη ᾿μιανϑτυσιν, “»] ἥα φαγωσι “ πάσχα. 

Ἐξλϑεν οἰὐ ὃ Πιλοίτος τσϑθς αὐῤποις,᾿, Ὁ εἰγτέ, Τα ἈΑΉΤΡΣ 

δάαν Φέρετε μὰ τοῦ ὁ ἀνϑρῶπου Ούτυ: ; Απεκρίϑησουν καὶ εἰπὸν 

ἐυπὸ, Ἐὶ μη ̓ ὦ ἕξις κακοποιὸς, ἐκ ἂν (οι προ αμ: αὐτὸν. 

Εἶπεν ουὐ αὐτοῖς ὁ ὁ Πιλάτος, Λαξετε αὐτὸν ὑμεῖς, Καὶ κί τὸν νὸ 

“μον ὑμδμικρίνατε αὐτὸν. Εἶπον ὑκι, ὦ ἀνπὸ (( ἰουδα)σὶ, Ημιν δ Χκ 

ἔξεων Σρτοκτώναι οὐδένα,“ ἶνα ὁ λόοος ἦ Ἰησοῦ πληᾳφϑῆ, ΟΥ̓ εἰς 

εἰς "ὃ πραιτώθκον πάλιν ὁ Περλοίτος, ἐφώνησε (ὦ ῷ ἴσησοων, ῷ 

ἴησοις ἈΦ ἑαυτοῦ συ "Ὅυτ λεγής,᾿ ἡ ἄλλοι (οι εἶπον αἰϑὰ ἐμοῦ 

Απεκρίϑη ὁ Πιλάτος, Μήτ ἔγω ἴουδαιος εἰ εἰμι; Δ ἐθνος ἢ σὸν 

{1 [ῷῶ , ρχερεις πουρέδωκαν ἐμοί. δε ἐποίισαι: : Απεκρίϑη. 
Ὁ Τοῖς, Σ Η βασιλεία ἢ ἐμοηΐκι ἔφην ὡκ ΤΏ κόσμου Ούτου" “εἰ τ 

Τῷ κόσμου φυτοῦ [εὐ καὶ βασιλεία ἡ ἐμυν) (ὦ ὑπηρέται δι οἱ ἐμοὶ 

ἠγωνίζον» ἰναι μή ̓ ὥ,δαδοϑὼ ζος ἰουδαηοις: νι 3 ἡ βασιλεία 
τ ἡ ἐμ ὅκ ἐπίν σψτεῦϑεν, Εἶπεν ουυ ὑ ἀυπῷ ὁ 0. Πιλοΐτος: Οὐκουῦ υξα 

σιλέιᾷ εἰ σύν ̓πλρι ὁ ἴησοις, Σὺ λεγήξ,. ΧΙ ( 

Ἵ γω ἐρω εἰς ὥουτο γογβύνημιαι και εἰς φυτίλι ὑϑτε εἰς ὦ ΣΕ κο-- 
σμμον, ἵγαν μδρτυρήσιο τὴ δληϑεία, πας ὁ ὧν ὧμ τῆς δληϑείας, ἀν 

κούρῃ μου τὴς Φώνης. Δέγᾳ ἀρ 0 Πιλαΐτος; τίῤξιν δλῆϑνας 

Και "να εἰπών, πολιν. οἴξη: λϑε τοὺς ὧν Ιουδα! οἷς, οὐαὶ λέγ 
-.ς.. 

.-ἃἢ 

«εἰπὸν οἷ 

μῇ πὸ σημαίνων. ποίῳ ϑανατω ἤμελλὲν δυτοθνήσκειν. Εἰσήῆλιϑεν οαῦς 

οὗ εἶπεν ἀυπὸ,, Σὺ ὁ άσιλεῖς ΧΙ ἴουδα! ων; ; Απεχρίϑη ἐπ 0 

Ματῆκχς.Ζ 

"ἰὴ. Ζ 

δκιχΟ. ἃ 

Ματβθιχς Ὴ 

μ».19}.} 

λυκ.χῦ.ΖΗ 

Μαιθιχ τ 
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αὐτοῖς, ἔγω οὐδεμίαν αὐτίαν εὑράσκω ἐν ἀυπὸ. ἔσ! 3 σίξυήϑήα, 
μεθαζα ὕμιν ἵᾳ ἕνα ὑμῶν δυτολύσω ενῇῳ πὰ γα ̓ ξούλεαϑε ουἱ ὑμῖν «- 
ἄρας πολυσὼ δι (ασιλέα ἢ κόπων; ἔκραυγα οὗ οἰὦ παλιν παντες, 

᾿ "ἢ λέγοντες, ΜΗ Ἴ9τον, δλλὰ Σ Βαδαξζζαν ὦ δ ὁ Βαραζζας λη- 

μαβκζδ 4θ΄ ςής., “Τοτεοιῶ ἔλαζεν ὃ Πιλφτος ἢ ἴησοι Ὁ ἐμαεί- 

ἤμὼ γωσᾳ ἡ οἱ ςράτιῶ.) "πλέξαντες ςέφανον οἷξ ἀκανϑῶν, ἐπέϑηκαν 
αὐᾷ τῇ κεφαλὴ ἡ ἱμαῖεον πορφυροίυ αἰϑαέξαλον αὖτ, "ὁ ἔ- 
λάλον, Χαιρεὸ (ασιλεις Ὁ κόδω!ων " χαὶ ἐδίδου ἀυπὸ ῥαπί-- 

σματα.ἔξηλϑεν οἱ πάλιν ἐξ ω ὁ Πελάτος, λέγ αὐγοῖς, δὲ 

ἄγω ὑμῶν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτιον ἀυτὼ οὐδεμίαν αὐπίαν εὑ- 

οράσκω.Εξῆλϑεν οι ὁ ἱυσούς ἔξω, Φορφν τὸν ἀκανϑινον ξέφα 

ΟγῸΨ καὶ ἢ πορφυροιὼ ἱμάπον , Καὶ λέγή αὐτοῖς, δε ὁ δύ 969ο- 

πος. τε ουμλεἰδὸν αὐτὸν οἱ δρχεέρεις κὴ οἱ υἱπηρέται, ἐκραύγα-- 

σαν, λέδλοντες, Σταύρῳσον, ςουύφφσον ἢ Λέγ4 αὐτοῖς ὁ ΠΠρλδί- 

τὸς, Λάβδετε αὐτὸν ὑμεῖς, ἢ φουυρῳσουτοἐγω γωρ οὐχ εὐρά σκω 

ἐν ἀυτῷ αἰπαν. Ἀπεκρίϑησαν οὐμτὼ οἱ ἰου δα οι, Ημεῖς νόμον ἔ- 
χομδν, ὦ κτὶ τὸν νόμον ἡ μὴμ ὀφείλει δυτοϑανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν ἡὸν 
Θεοό ἐποίησεν, τε οὐ ἤκουσεν ὁ ΤΙ λα τος ζτον (Ὁ) λόγον, 
μᾶλλον ἐφρ(ηϑη" ὃ εἰσηλϑεν εἰς “ὃ πραιτώριον πούλιν͵ ὴ λέγᾳ 

Τ7ῳ ὑησόδ,, Πόϑεν εἶ σύ; Ο δὲ ἴησοις Σστόκρισιν ἐκ ἔδομεν εἰυπώ. 
Λέγ οὐὐ αὐτῷ ὁ Ἰπιλάτος, Ἐμοὶ οὐ λαλειοίσκ οἱ δοις ὅτι ἐἴξου-- 

σίαν ἔγω φουρϑοσοι σε τὴ ὠξουσίαν ἔζω Σστολύσει σε; Απεκρί. 
9η ὁ ἰησου;, Οὐκ εἶχες μι βεν Ὁ καὶ ἐμού, εἰ μυὴ (ὦ 
Οιδεδουδύον Δύωϑεν. διὼ ζουτοὺ χροα διδοιΐ με (ρι μείζονα, 

᾿ ὡμδρηῶν ἐχ4. ἔχ ζυύτου ἐξῆτοι ὁ Πιιλοίτος δστολύσεωι αὐτὸν"οἱ ὃ 

ἰουδα οἱ ἔκραζον, λέλοντες, αν Οῦτον δστολύσης ἕο εἰ φίλος 
ΤὉ Καϊσίωρος᾽ πα ὁ βασιλέα, αὑτὸν ποιῶν, δὠτιλέγᾳ τῷ Και-- 

τὸν ἑησοιω, ἊΣ ἐκαϑισεν ὁ}: τ βήματος εἰς τόπον λέ μᾶμον 

Αἰϑύςρωτον, Ε(ραγεὶ ὃ Γαξξαϑα. Ην9 χῥοασκδυὴ ὦ ποίονα, 
ὥρᾳ δὲ ὡσεὶ ἕωτη "καὶ λέγῃ Οις ἰουδδηοις. ἴδε ὁ βασιλεις ὑ- 

μὴω.. (ὃ δὲ ἐκραύγασεν, Αρον, ἄρον, φαύρῳσον αὐτὴν. Λὸμ 

αὐποῖς δ᾽ Τιρχατὸς , Τὸν βασιλία ὑμὴμ σαυρῴσω ; Απεκρίς ῃ 

" . . Ε ᾿ " εν ᾿ 
᾿ 4; Ἰ 

Ἂ; ᾿ τ τ πῦ ᾿ ᾿ Ἅ νΨ 

ἃ ᾿ Ἧ 
'΄- -ς 

ρποὶ 
α 

ΟὟ σωρι. Ὁ οὐ Πιλάτος ἀκούσας ζουτον ὭΣ λθηον, ἤγασυ ἔξω. υ 

ρζὴ 
α - 

ρ: 
ἐ 

ϑηοαν ᾧ :ὥρχερᾶς, Οὐκ ἤχομϑυ βασιλέά εἰ μυὴ Καίσονρω. 6. 

ἀἁ ἣν 

καὶ Ἡργοη 
ἃ ΑΣτ 

“Ρ9 ς αὐ, 

γικ.θ 

͵ΐ ο»».} 

1 Ὦυτων Ὁ λον. 

γῶν. ά.γ..... ᾿ 

“β 

ἐν ΤΣ - χε νϑ' 

ΚΑΤΑΊΩΛΝ. . 2ΟΣ 
! “" ϊ ! Η Σ Ξ ὁ. ῶὼὺς ““,Μόο.. ἡ - 

Ὑ ἀπε δι. “«“οέδῶκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα, ςιυρῶθϑη. Παρέλα- Ματϑιχζ Δ 
τ 4 ΜΊΑΣ»  ’ ) ᾿ ᾽ ᾿ ἢ “ε (ον3 ᾧ ἴησοιυ Καὶ απηγάλον . ἡ βαςαΐζων τὸν φοιυρὸν αὐ-- Ἀν ογ] 

τού ἐἴξηλϑεν εἰς ὸν λελόμϑυῷ Κρανίόυ τόπον, ὃς λέγεται Ε- 
(ραϊςὶ Γολ΄οϑα, ὅπου αὐτὸν ἐςαύρωσαν, καὶ μεῖ ἀυδ᾽ ἄλρκοις 
δύο ὄντεῦϑεν και ἐντεῦϑεν͵ μέσον ὅ ὃν ἴησοιῦ. ἔγραψε δᾷ κα 
πτλον ὁ Πιλφτος, Καὶ ἔϑηκεν οἶχὶ τοί ςαυροί " [ὦ ἢ αμ.-- 
μϑδυῷ, ἸΗΣΟΥ͂Σ ὁ Ν ἈοΡα Σ Γῳ 
ΒΑΣΊΙΛΕΥΣ ΤΩ͂Ν ΟΥ̓ ΔΑΐΩ Ν. Τοῦτον 
οι τὸν ἵιτλον πολλοὶ ἀϑέγνωσων τὴν Ἰουδδι ν, ὅτι ἐγίις [ὦ τῆς ἐψι 
πύλεως ὁ τόπος ὅπου ἐςαυρώϑϑη ὁ ἴησοιξ΄ χαὶ (ὦ γελδαμμιμένον 
Ε(ραϊεί, Ἑλλίμωωοις!, Ρωμαῖοι. ἔλέοον οἰμὐ τῷ Πιιλοίτω (Ὁ δρ- 
χέρες τὴν [ουδαων : Μὴ χρώφε, Ο βασιλεις 1] ἰουδαίων' 

»γὍΡ͵εώέόένυν “Ν δ ν» “οἱ [ " . ΣᾺ οτι ἐχεινος εἶπε, Βασιλεῖς εἰμι ἢ: ἰουδπ!ων. Απεκρίθη ὁ ΠΙ- 
Ματϑιχζ Δ 

,μὦ»....8 

Ἀσκ. Χ. Γ 

! Ἄ Στὸ ο “ ἊΣ 

λφτοὸς, Οχέλραφα, ἀα. .Οἱοιὺς ἩΕΣ ΑΒΗ δ 3 Ἰχὺς κα 2,62 τὰς ̓  το γε τ᾿ αἸΠΘ ΕΗ .915 Ἐεῦμὶ 

βῶσαν τὸν (οὐ, ἐλαζον ἃ ιἱμαπα αὐ (Χφ! ἐποίησοιν τέασοι-- 
: “ : ᾿ “" ἀοτλος 

Θφὶ μέρη, ἐκὰ ςτὸ φρατιώτη μέρος,) καὶ “Υχτῶνα, ᾿ μὸ 3 0 .1- 

τῶν ἀῤῥαφῷος, ὡκ ἥ ἀγωϑεν ὑφαντὸς δῪ ὅλου " εἶστον οὖν “ϑὸς 
δλλήλοις, Μή δάσω μδυ αὐτὸν, δλλα λοίχω μδ «δὰ αὐτοῦ, τί- 
γος ἔςτω οἵνα, ἴὲ γραφὴ πληρω ϑὴ ἡ λέλουσοι, Διεμεφάσαντοᾳ « 
ἱμαΐϊιά μου ἑαυτοῖς, ὦ ὁ) 1] τὸν ἱματισμόν μου ἐξαλον κλῆρον. «Ε 
Οἱ μϑὺ οιν ςραϊειῶται ταῦτα ἐποΐηοῦ. Εἰξήκεισαν Ὁ χῦδὰ τῷ 
σαυρῳ τοῦ Ἰησοΐ [ὲ μήτηρ ἀν καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μος ἀιΐ!" 
Μαρίᾳ ἡ Ὁ Κλωπα, καὶ Μαρία ἴξ Μαϊδαλίευη" ἴησοις οἷ 
ἰδὼν τέων μιητέρᾳ χὰ τὸν μα ϑητίωυ χϑοερῶτα ὃν ἠγαίπα λέ 
τὴ μησϑ αὐτοῦ, Γιωθαι, ἰδοὺ ὁ ἐὸς σου. Εἶτα λέγᾳ τῷ μια ϑητῇ, 
ἴδὸου [ὲ μήτηρ (ου. Καὶ ὠπὶ ἐκείνης. τὴς ὥρας ἔλαξεν αὐτί δ᾽ 
μαιϑητής᾿ εἰς τα ἰδια. Μετὰ ζοῦτο᾽ εἰδοὺς᾿ ὁ Ἰηξι ὅτι παέτα 
ἠδὴ τετέλέςτα", ἱγὰ τελειῶϑη ἥ γραφή, λέγ, Διψῶ . Σκεῦος 
οἰἱ ἔκέιτο ὀξοις μιεεςον " οἱ δὲ πλήσωντες «σύ τίον ὀξοις χὰ] ὑσ- 

δ χα. Δ 

ψά).ξηΒ 

᾿ ! Ι . Ι ᾿ ΩΣ ΝΠ ΕΣ ξ 4» σώ πῶ ταϑεντες, “το ὁσήνείμουν οἰ τῷ ςυματι. ὅτε οι ἐχά- 
βε ὄξος ὁ ἴησοις : εἶπε, Τετελεςοι "αὶ κλίνας τίωω κεφαλίευ, 

] ἐ Δ : ἧς 53“ “ἦς : ὲ 

πουρέδωκε "Ὁ πνέυμα. « 9! οιἰὠ Τουσξω οι, (ἵνα μὴ μείνῃ ὁ ἧς Ζ 
φαυρού ᾳ στόματα ὡ7ῷ σας ἀτὼ! ἐπεὶ τῷ ρασκθυὴ ἰκζῶ ἣν ΝΣ | 

Ι ες ᾿ 3 ᾽ ἦν, 

μεγωλη ἡ ἡμιξρονἐγείνου τοῦ. σους αἰτου)ἠ) δφῴτησαν Ἂν ΤΊ λοι-- ' 

τς ε τσ ξλοε δος τα εις ει γρλα τὸν λους ἐπ, τ τος 

- ἜΣ 
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φΦ' 

ἡ ΔΝ δ ἢ πλν ο τὰν ἐν  π  ὐὐ  ὑ  ὐ ἐὐ τ Οὐ ΣΟ τ νει το τ ἰδ τον τὶ 

ΩΝ ὴ τῇ 

εξο.χ Ἢ γι 

χαλιβ.τ Ἢ (τειξήσεταν' αὐΐξκαὶ πάλιν ἑτέρρε γ)ξαΦ λέγ4, 

ι ἐὰν : ΝΟΣ 

ἡ Περὶ ἡ οὐτόσεως ἣν Κυσια νοῦ σώ μας. 

102 ἢ Ε Υ ΑΤΓ. 

γον ἵνα: κατεαγᾶιν αὐτῶν σκέλη, Φ ϑρϑῶσιν. Ηλϑον οἷὦ Ὅ1 οἱ 

φραπιῶται, Ὁ Χ" μϑὺ ποότου καπίαξωνῷῷ σκέλη Ὁ Τ ἄλλου 

48 συςαυρᾳϑέντος ἀυπὼ, οὐχὶ δὲ τὸν. ἱμσοιο ἐλϑυντες, ὡς, εἰφὸν 

αὐτὸν ἡδη τεθνηκότα, οὐκοπέαξαν ἐδ (. σκέλη" δ λλ εἰς τῷ 

Πα}: νὴ Ὅτ τίω πλόυρᾶν ἔνυξε, ΧοΗ᾿ ἡ αὐ φξηλϑεν 

αἡμα "ἡ ὕδω ἑωροικως μεμδρτὸ βηκέ, και ᾿ Σλήϑινης ἀφ 

ὀξινὴ ἡ ΕἸΒΡᾺ ὶ ἐκεῖνος οἰδεν ὃ οι δληϑη λέγ, ἵνα, ὑμεῖς πι-- 

φευσητε. ἔϑυετο γαρ ταῦτα δα ἡ γραφη πληθφϑῆ, τῶ οὐ 
γ-- 

τα εἰς ὃν ὀἰξεκέντησουνν ι ὍῬΜαεα: 3 ταῶτα ἠδφύτησε, Ὧ Πιλῳ- 

τὸν ὁ ἰωσηφ 0 ὁ Υστὸ Αξλαμαϑαίας, (ὧν μα ϑυτὴς ἐμ Η: Τησοό, κα-- 

χρυμμίένίθ)»»: ἢ δ διαὶ τὸν Φϑξον ΤΙ ἑουδαων,)α εἰρη Ἷς σώμα 

Τῷ ἰησοό. χρη [ἐπέτρεψαν ὁ ὁ Γιιλοίτος. ζώλϑεν σαὸ δή ηρε2 Ἂ σωμὰ 

ΠΩΣ Φ ἰησοό, Ηλϑε" 2 Ὁ ἡ Νικόδημος ὁ ἢ ̓ἐλϑωνασεθς Ν ἰησοιυ γυκτὸς 

δ χροφρῶν, Φέρων, μίγμα σμύρνης χοῦ ἐ λόης ὡσεὶ ὶ λίσρας. ἐ- 

κατόνϊἔλαξον ὅμυ Ωὃ σωμα τε Ἢ ἰησού, κὸ .ὮὉ ἔσησειν αὐ ̓ὀϑονίοις 

Ὃ μίλ σὴ δρ Φρωμαΐων, καϑως ἔϑος χὴ Ὅις Ἰουδα οι οντὰ ας 

-: Ἦν δὲς οὐ Τῷ τύπω ὅ δπου ἐραυρᾳϑο, κῆπος, κα ωῳ ᾿ καῖ-- 

ἢ πῶ μνημεῖον καινὸν, ΧῚ ὁ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτεϑη ἐκεῖ οὖν ὙΠ Ἶ 

᾿ς παρασκάμω ̓ τω ἑουδαε ὧν, ὅτι ἐγις ἰδ Κ μνημεῖον, ἔϑηκαν ἢ 

[ἡσοιῶ. Τηξ ὃ μιᾷ τ παβο νῶν Μαρία " ' Μαϊδαλίεων 

ἐρχᾷ) σοφοὶ σκοτίας ἔτι οὐσης, εἰς ΩΝ μνημεῖον, ᾧ βλέπει τὸν λί 

ΜῸΥ ἠρμδμονς οκ τοῦ μνημείου. . χρέχή. ουν Ἂ ἔρχοται πσδϑς Σι- 

᾿μῶνα Πάδον: καὶ τϑϑὸς τὸν ἀλλον μαϑυτέω ὃν ἐφίλει δ ἱνσοῦῦ, 

ῷ λέγ4 αὐὐγοῖς, ραν ῷ Κύρκον ὑκ - μνημείου, κοι κκ οἱ δὰι- 

"δι. ποῦ ἐ πλόον αὐτῶν.᾿ ἐξῆλϑιν οὐ, ὁ Γεζος κα ὁ. ἄλλος μα- 

ϑητὴς, καὶ ἤρχοντο εἰς μνημεῖον. ἐσρεχον δὲ οἱ ,ϑυὸ ὁμοῦ, ἢ ὁ 

ἄλλος μα ϑητῆς ̓πεϑέδραμεζοιχεον τῷ Πέφου, "ἡ ἤλϑε ερ- 

τὸς εἰς μνημλεῖον, Κ) ἡ φρακύνψας, βλέπει οὐλλοας; ὀϑόνιαυ, 

ου ̓ μδϑτοι εἰσήλϑεν. ρχεται οι Σίμων Πίζος. ἀκολούϑων αὐ-- 

τῴ, ῷΦ εἰσηλϑεν εἰς Ὁ μνημέῖον, καὶ ᾿ϑεωρει ἡ ( ὀϑυνία κρίμδρμα, 

᾿ υθ νον ἢ μὼυ ὦ φῆ! τῇ Ἧς κεφαλῆς ς αὐήα, "οὐ, μὰ τίν. ὀθονίων 

καίμδρον, »λὰ χώξᾶς ὀϑυντολιγμμένον ΠΙᾺ ἕνα πόπον . Τότε. φιψ 

σηλϑε ὦ ὁ ἄλλος μαάϑητῆς ὁ ὃ ἐλθὼν “ῳέφτος εἰς ὁ μνημέίον, 

4 
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ΚαΙ ὅδε, Ὁ ὴ οὐχίςευσεν. οὐδέπω γα ἤδησαν τίω »φαφίω, δπ 
δῶ αὐτὸν οκ γεκρῶν ἀϑάφηναι. ἀπηλϑον ον παλιν τεθς ἑαυ- 
τοις οἱ μαϑηταί. “Μαρία εἰφήκαι πϑϑς μνημεῖον ̓κλα!- 
ουσϑὶ ἔξω. ὡς οιν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰ εἰς Ὁ μνημεῖον, κοῦ ϑεωρᾷ 
δύο ἀήέλοιρ ὉΨ λόυκοις καϑεζομόροις, ὁ ἐγα, χοὸς Ἴ Ἡ κεφαλῇ, 

Θλ 
υ 

ἕνα εϑς Όις ποσίν, ὅπου ὄκειτο Ὁ ὅτ (α σ’ Ἔ ὑνσοό. "ὁ λέγρεσιν 
αὐτῇ ἐκώνοι Γυΐαρῖ κλαίεις: Λέγή αὐτοῖς, ὅπ ἦραν τὸν Κύρα- 
ὁνμου,χαὶ ὅκ οἰσίὰι πο ἔϑηκαν αὐτὸν. Καὶ ταῦτα εἰποῦσι ἐρρά 
Φη: εἰς ᾧ ὁ ὀπίσω, ῷ ϑεώρει τὸν ἴησου καὶ ἐρώτα, καὶ ἐκ ἡδᾳ ὅτι ὁ ἴη-- 
σοῖς ὅ11. Λέγ αὐτῇ ὁ ὁ δισοῖῦ, Γαι ῖέ κλαίεις; ζέγα ᾧντῶς κεῖ, 
γη ν»Δκοζσο ὅπ 0 ὁ κηπουρός ὅξη, λέγ εἰυπὸ » Κύρκε, εἰ συ "ἐξ ἀτε- 
σας αὐτὸν, εἰπέ μοι πού αὐτὸν ἔϑηκας, κᾷγω αὐτὸν Σρώ. Λέ- 
γ4 αὐτῇ ὃ ἴησοιξ, Μαδία. Σ ρα φεῖσοι ἐ ἐκρίνη λέγ εὐυττὸ, βα(- 
βοιωὶ͵ ὃ λέλεται δειδούσκειλε. ΛΟ αὐτῇ ὁ Ἰησοῖ, Μή μου ἁἷ- 
ἥῆου" ̓(ούπω γα δϑαξέξζηκα τϑθς τὸν πατέροι μου") ποράνου 
3 τέϑθς ὅν. ἀδέλφοις μου, εἰ ΠΕ ἐ αὐτοῖς, Αναξαίνω ππϑθς 7 
πατέρᾳι μου! ῶ πατεροὶ ὑμλω, ΧΟᾺ ̓ Θεόν μου (ἡ Θεὸν ὑμ)ν.Ε Ἐρ- 
λέται Μαεία, ἥ ᾿ Μαϊσαλίωη ἀπαιέλλουσοζοῖς μαϑηταὶς ὃ ὅτι 
ἑωξρικε τὸν Κύριον, ᾧ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. ᾿Οὐσης οἱ ὀψίας 
Τὴ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Τῇ μην ἐ ΔΜ σεις ξάτων, καὶ Τὰ ϑυρῶν κεκλει- 

σμένων᾽ ὅπου ἤσαν οἱ μαϑηταί σιημδυοι διαὶ ἡ 7’ "φόρον ἢ ἴου- 
δαίων, ἤλϑεν ὁ ἴησοις ΣΙ ἔφη εἰς Ὁ μέσον, καὶ λέγ αὐτοῖς Εἰρή- 
γή γὑμιν. Και ἴοι, εἰπων ἔδφξεν αὐτοῖς ταῦ χέρας ΘΟ σλώ- 
ρὰν αὐτοῦ ἐ "ἐχαίρησειν. οἷ ̓ Θ μαϑηταί ἰδὸντες τὸν Κύρμω. ἘΡ 
σεν ον αὐτοῖς ὃ ἴησοις πολιν »Εἰρίωη ὑμιν. καϑῶς ὠπέςειλκέ 
με ὃ πατὴρ, κάγω "πέμι πω ὑμας. ει Ὅυτο εἰ εἰπων, ̓δνεφύσησε;" 

καὶ ̓ λό αὐτοῖς ,᾿ Λάζετε, ἐἤνευμια ἅγον.. δὄ τινων ἀφήτεταρ 
ἁμδρῖδας, ἀφίωται αὐτοῖς" δὼ τινῶν κραχήπε, χεκρατέωυται.. 
Θωμαρ: δ,ς ὡκ τἦμ δωδεχα, ὁ λεγϑμᾶνος Δίδυμος, ἕο [ὠ" 

“ἡ αὐτῶν ὅτε Ιλϑεν 0 Ϊησοιζ!' ̓ἐλερονι οὶ ; ἀνπὼ οἱ οἱ ἄλλοι μαϑ»- 
τα, Ἑωράκα μδυ πὸ τὸν ̓Κύρμον. Ὁ δὲ πεν αὐτοῖς, ἐὰν μη!δὼ 
ὸν ταῖς λέροὶν ἀμ τὸν τύπον δ λῶν, Καὶ βάλω τὸν δάκτς 
λόν μου εἰς τὸν τόπον ἮΜ ἥλων, κα Ὁ βάλω τίων χεῖρα μου εἰ εἰς τ 
πλώρανς αὐτῷ, οὐ "μη πιςεύφω. Και ἐμ ἡ ἡμέρας ὀχτὼ ποῦ λιν 

᾿ 

Δ Μαρως Γ 

Ἑ Μαρο τ 

λύν. Χο. Ζ 

κορε.Α 

Γεν.β.Β 

Ματθ.ις Γ. 

ΣΝ 

Ζ. 



΄ -- 

4, 

204 " τλτι . β ΚΑΤΑ ἰΩ ΑΝ. γος 
- ΜΝ) ε ᾿ ᾽ν Τὰν ἸΣ 2 » Ἂν» μὲ 

σῶν ἔσω οἱ μα ϑητῶ αὐτὰ, Χο Θωώμας μετ αὐτῶν "ἐβχέτο ὁ - ΞΕ, , ἘΣ ΣΣ ἐὐωθν ὐηρμν υϑ ὡς μετ νοός δ ἃ ὅπε Ἐῤρ αὐ αΌλων" Χο Ὥσουτων ὀντῶν ὅπ ἐοβαϑη ὃ δίκτυον. Λέγ4 αὐτοῖς ὁ Ν 
Τησοῦς Τ' ϑυρν κεκλεισμένον, Ἰὼ ἐς εἰς Ὁ μέσον, ς Εἰγπὲν, ΠΙβη- θ Ὁ“ Ῥ τ Ν͵ ξῆσν ἸΑΥ ΝΥΝ ΜΕΝ “δος Ζὶ δὰ ἘΜ ΤΣ, αὐ Τηΐοις, Δευτε δριςησωτε. Ουδείς ἢ ἐτόλμα ἦα, μα ϑυτῶν ἐἶξε- Π ὡ Η νη ὑμῖν. Εἰτὰ λεγή τῷ Θωμα, Φέρε ὦ δ τυ λον ἰοὺ σὲ ΧΟ. ἀν ἀν τ τ ΝΣ μὰς δὲ ᾿ οἷς ' 

᾿ ν᾽ ἀφο το" ον χ ὦὉ τ δ Θὲλε εἰς τί σε ΤΌΣΗ αὐτὸν, Συΐες εἰ: εἰδότες ὅτι ὁ Κυρκος δξιν. ἔρχεται οὦ : 
β οἴδετας χειρῶς μου, κοί Φέρε τίωω χειρὶ ἰου καὶ βαλέ εἰς τω Ἰβνενο. τ ὦ αν ἀνε να δ νν. ἧς, 6} ἥν πα τ ἐὐλρικήσαι. ὁ ἴηιοις, (5 λαμθανει Τ' αρτον, κα) δὲδωσιν αὐτοῖς, κα “ὃ ὀψα πλϑυραν μου "καὶ μλὶ Ἄνου ὠπίςος, δῆλα πιςος.} α ατκρι ᾿ β -- ἐπε ἐΣ ἜΝ ἬΝ ΣΑΣ ἀν ΠΣ τ 

δρῦν ἀν" ἘΣΣῚ ἀἢ ΟΝ ᾿ Θλον ὁμοίως. ὥυτο ἤδη τρίτον ἐφανερ4)η ὁ Ἰηίοις Ὅς μια.3»:-- Γ 
Θωμᾶς "ἡ εἰπέν ὐπὸ, Ο Κύρμος μου Φοθεὸς μου. ἐγ αυ- ὶ : ΠΕ Ἐς ἐν ᾿ ρον. , 
ἐδ ΟΣ Ὁ ΠΝ, ᾿ ΠΣ ἘΠΕ ΤΕ ταῖς αὐτοὶ ἐγέρϑεις ὡκ νεκρῶν. Οοὐτε οἷ ἠράςησων, λέγ Ἰὼ 

τῷ ὁ ἴησους, Οτι ἑωρφικας με Θωμα,, πεπιςευκαῖς " μιᾶχφθάοι ἀλλα "" ᾿ ἬἜΒ. ἀπο αεον ΧΩ, εὐαόο ον ταν ον ΚΕ 

ἐπ ἀ χο πε ἌΝ. ; μϑὺ ως  ΧΧ δῆς "ἰραρᾶ να, αξ. ΟΣ ἑκῶνι Πέτρῳ ὁ Ἰηζοις, Σίμων Ιωνα,, αἀὐγαπας με πλεῖον 
Κιφιχα Η (Ὸ μη!δὸόντες,"Ὸ σιςευσαϑ)τες. Πολλὰ ουν ΧΟ αὐνλαν σῊ ἢ ΝΣ Ι ΝΝ ον. ΠΠΠ γλκ8 “ πὴ Ι , ὙΠ 65, ον πὴ τας τ ῶνα ρα ὅπῶν; Λέγ4 ἀὐπὸ Ν᾿ α Κύδκεσυ οἶδας ὅτι Φιλὼ σε. ΛέγΆ4 αὐ- 

μέια ἐποίησεν ὁ ἴησους ενώπιον  μαιϑϑητων αὐτοῦ͵ α 5κ ἐς! γὲ- Ὁ τς ΤΠ Ὁ να , ἀν ; 
| ΚΝ ὑπ το τ υρῶν ΜᾺ Ἐπ ΠΕ ΠΣ σχη πὸ, Βόσκε ἴα δρνία μου. ΛΕγ4 πὸ ποίλιν δεύτερον, Σίμων ᾿ ] 

Κιφ.γ.8. γραμμέναον τῷ βιβλίῳ" υπθ πῶ τε γε λεα ΟΣ Ν ΝΞ : γἱωαιγᾶ..γ. ; ΠΣ ΟΣ ὃς Γ᾿ Ν ᾿ Ι 54 .“ φο Σαὶ τ, ἢ νι οον ἄλο δ ἢ ἌΜΗΣ ἴωνα, ἀγαστῶς με; Λέγ4 ἀυπὸ, Να! Κύρκε" σὺ οσἰδας ὅτι φι- , 
νος σητὲ ὅτι ὁ ἴησοις δξιν ὁ Κράςος ὁ ὑὸς Ὁ Θεοῦ, ᾿, ἵνα πιςευοντεές, Ν  , σι ἢ δ παρ 
ὰ ον ,.25 ᾿ ΕΝ ον Πα λῶ σε. ΛΕέγά ἀυπὸ; ΤΠοιμμνε ας πσοόξατα μου. Δέ)4 ἀωυτώ. ὥς λυ. Μ αἰ ΟΥ̓, βιη - 2 ΜΑΙ φοςς μο : φῶ 
χα ζωΐεω ἐχῆτε ον "πὸ ονόματι αὐδ. ἐπι τ ΤΣ ΈΓΡΘΕ εἰοαινῶ, ἡ τὰ πὰ Ξ ὴ Σ φιλᾶ ἘΎΡΕ Ἢ ᾿ππέζο ἜΣ 

ἐῆς τ ρὲ Ἐκ τ δε ΔΩΣῸΣ Γ 3 στ ΤῸΝ ' αἷς κέ» λυ 0 1}ς ΟἿ! ΕἸ 7ΤῈν γέρῳσεν ἑαυτὸν παλιν ὁ ἱγίοις ζοις μαϑηταὶς ὄχι ὁ ϑορλοίοσης ,...... ἀλερος εὐ ἐριμε. το τὰς: 
᾿ ἐν ΒΕ ΘΟ, ἘΚ ΝΕΝ  ΟΝ πί ἀυπὸ Ὁ τατον, Φιλεις με' ΚΑΙ εἰστεν ἀυπὸ, Κυρκε, σὺ παῦ τὰ οἹ-- ᾿ 

τς Τιξερκα δοθὲ ἐφανέρωσε ὃ οὕτως "σαν ὁμοῦ Σίμων 11ε- " τον ὲ ὥς Φα 1 
Ἷ ν ' 7 ἂν νι ὐπὸ Κ σἂ. δὰς᾽ συ γινώσκεις ὅτι Φιλω σε. Λέγ4 αἰπτὸ ὁ ἴησοις, Βόσκεζα , τος ἢ . φοῤβαπώμου. Αμίυ ἀμίω λέγω Οι, ὁπιδονεώνερος ἐδών.΄). εν εὐ σα, Ι Νν εὖὖν Νν » : ᾿ σλ ᾿ ΟἿἹς ἧς νφώτερος. ς4ω)}γ-- βι.Τ βια.Τ' 

ἐν ἀρ τὰς κὸν: τ Τ1 Ζες θαυ, ῖο ἀλλ Δι υκ 1 μ555): Λο γυες σεαυτὸν. κὶ τ επατεις ρον ἤϑολς ἀφ ε,. | “΄,,.) ,, Ν ΡΥ. ξ ἐ ᾿ ΄Ο [ - | ᾿ τῶν αἰ δύο" λέγ αὐτοῖς Σίμων Πέζος, ὑπώγω ἀλαϑ εὐν κεν Δ γος ᾿ πνν: ᾿ Ὄ ἐ ̓ , Ο δες, 
: “ Νς ς Ὡς Νν; ας σ’ αλλος σέ (ὦ Οἱ 07) γὼ 5. έλεις.} Ὁ-- ὩΣ 

“ρισίν τὸ, Ἐρχθμιεϑοε Ὁ ἡμεῖς σίϊ (ι.ἔξηλϑον χἡ δὐέξησαν ἐδ Ὁ ἀρὰς ον ᾿ κ᾽ ΠΤ ΠΡΕΡΡΕΣ 
ἀἔἀσ ΘΝ ΌΥ ο οὐδὲ μ τὸ ὃ εἰπε, σημαμνων ποίῳ ϑοινάτω δὸοζ ἀσᾷ Τ᾽ Θέον.») 76τὸ Εἰ πίων 

εἰς Φὸ πλοῖον 4)θις, Ὁ ἂν ἐκείνῃ τῇ νυχτι οἷν ου γ ΘῈ ας εν ; Ε ἂν ΄ ᾿ εν Ὧι ἘΤῚ : : - 
᾿ , » .ς “2 “" 3 ᾿ 3 . ᾿ κα ΨΩ Ἴ ΧΟ υ Ι. " Σ οἱ 0 ς ς Ι 

λήδν γμομῆϑης ἔν ὁ νου ἐς τὸν αἰγιαλὸν, οὐ μδύτοι ἦε: πα ον ὦ 
: Ξ “Ὁ »ν»» ες ἢ “7 ». ΜΝ ε ἡ ΟΥ ἢ τ ὁ 1σὉ αΧκο 18) .« 7) , Ε ᾿ σαν οἱ μα ϑηταὶ ὅτι ἴησοις ὅτ υλέγ4 ομῦ αὐτοῖς ὁ ἴησοι;, Πα; δια Ξαν Ὥ2)ὴ Ἢ τ Ἄν: το, ᾿ β δ λ Κεφαγ 

Αὐτς ἀρ σε τς Ἐ ἢ οὐ τ Φ Ὁ τυδτανε " οξ τον οἷν “τὸ δείπνω 25 ςηῦος αὐτῷ. ᾧ εἰπε Ἔ 
μή πσοϑσφαάγιον ἔχετε; ̓Απεκρίϑησουν υτὺ͵ Οὐ. Ο δὲ εἰπεν.ς ἐν 89 ἀρ δ δα ἀνὰ νῷ, Μἢ ν ὁ αὖρα, ᾿ μὐροέσλε, πο Ε  Ὸ ἌΝ διόδοις σε; Τοῦτον ἰδοὼὸν ὁ ΓΙέδος ΧΕγ4 τῷ ἴησού Κυρκς ζσι ἢ Τὰ; Ἔὶ 
αὐτοῖς, Βάλετ εἰς ζὰὰ δεξιαὶ μέρη Τῷ πλοίου “ὁ οὐδ Ὁ ἜΡΙΣ ἘΡῚ ἘΠ ΝΣ τε ρων Θὰ ' ιἢι ἜΣ Ὁ ; ᾿" 

ΕἾ) Ὡ ἣ »ἱ -} ΟΦ αν} γῳ » αι ἸΆΘΟΥ. Ὑ. Ο ΧχσὉ ΑΨ αλλ) γον Ω) ᾿ ᾿ ; 

σέτε. Ἐξζαλον οἱ, κὶ δ ἔτι αἱὴδ ἑλκύσοι ἰσγυσοιν Ἔστὸ π΄ πλή-- ὠὰ σαν ὼ δὲ ἐξ; ἃ; ΜΝ ᾿" βύω. 
οὐκ ὌΥ, ΟΞ  Ή ῃᾳᾳΨᾳ, ““ Δ.» " -ε τῆν Ζζῦθος σε; σὺ αἀκολου !. Εζηλῶτ ὁ ἢ 

Β ϑοις ὅ᾽ ἰγθύων. Λέγέ οὐ ὁ μαιϑητῆς ἐκέίνος, ὃν ἠγαῖπαι ὁ ἑησοις, ᾿ ὦν, ονὰ δέν "ἰ ῳ τ ΘΡῸ πε τἀ τ 

Ἢ ἔπους «τ 9 αΚζ, 5... ΠΣ α οἱρ, οτι ὁ μα ϑητῆς ἐχεινος ΚΚὶ δστοῦν ς ;γ .- 

ἜΘ εν Υν,, κἢ ᾿ “ΠΝ Δι» πὸ ὁ ἴησοῖς, ὁτι 5}. δστοθνησκει ὧν αὐτὸν ν:- 
οαὸς δξπ,(Ὁ ἐπενδυτίωυ διεζὼ σουτο ((ιυ γωρ γυμνὸς!) κὶ ἔδα- κ᾽ ον ῶνο: ἕω ἡ, ὐϑαίς λὼ μδρών Ἑ 

ι ,ε ᾽ ΈΕῚ ΕΝ ἩΡῚ, ῬΕως : ς μΩ,. τὶ χοθος σε (ϑυτὸς ὀξίν ο ; ; 
λεν ἑαυτὸν εἰς πίω ϑαιλθιοσσιν "οἱ ὃ ἄλλοι μαϑηται τῷ πλρια»- β Ἢ - ΠΝΝΝ ἐών νοός ὰ τῇ ἵμ β:ν ' 

τῳ ἐετο ὅον ὦ Ὁ κω, σοι ὡ ς ΦΘᾺ ἀψας ταῦτα οἱ ὑδ ὃ 
δάῳ ἡλϑον- (οὐ γωρ ἡσαν μικροῦ ὅστο τῆς γης, ΘᾺ ὡς στὸ πη- ἷ ἐπ πα Θὲ ἷ 8, μμι; ὠ "ϑὺς Ἢν 

“ "Ὡ Ἐν » τε ονς οὐ βλες τ ἡ μδρτυδλα αὐτέ. , ἜὙὴΣ. τ οὐ 
'χῶν διακοσίων)συροντές "ὃ δετυον τὴ ἰχθύων. ὡς οὐ ὠπέξη-- ᾿ ὍΣ εἰ ὦ .᾿ ; “ νι ἢ “ ἡ τω ὙΠ ἴν Κεφ Η - ΝΥ 

; ΚΡ. ἜΡΟΝ, ᾽ ν Ὁ! ν,» 4} . : οὐπιψα ἐφ χραζφδὴ ΣΦ᾽. Ὰ 
ι σαν εἰς τί) γίωω, β,λεποισιν θύϑρακιαν καειμδιυΐευ, ὀψάθλον - ων Ω )ς ἣν τ κα ἐω ι ποτόν μα ἘΥΧΡΟΜ (0) 

2 ᾿ Ϊ ' 3 “ « ἡ , Ὁ 4 ] ἣ 2." ᾿ [ Φ ; « 71 2 ΜῈ 

ἐὐχικείμϑθρον, ἄρτον. Αὐγή αὐτοῖς ὁ Ἰηξοί, Ἐνέίκατε δστο τὴν , ἈΟΡΊσδΙ, γθαφόμδνα βιβλία ἀμίω Ὡ Ἣν 
: : . »" 7! ἸῸΝ ἰ 2 Ι Ν “ἢ ἫΝ “κῃ Ν ᾿ ΠΝ 

ὀψαφίων ὧν ὁ ζιασωτνώ, Ανέξη Σίμων Πέδος, ὁ ἐρλλωσε ον αὶ ' . 
τ “- ἐν κι αἵ δος δι ΤΑ 
Ἃ δίκτυον ὀπὶ ὧ γς.) μέξον ἰχθυὼν μέγαλων ἐχατ' στὲν τηκον τα-- 

τι λεῦ ϊ ἐν» 

Ἃ τ 



ΠΑΠΟΔΗΜΙᾺ ΒΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ, 

ΩΣ πα 

0 

ἷ 
᾿ σας ἰνλακτρ γτ 

ἘΣ ν᾽ ο Δαχίϑιχοδηρξα:», νὐεὐῆλϑεν εἰς ἐερουσείλὴμ, ἐκώϑεν εἰ Ταρ- 

σὸν, κάκ εἰς Ανηόχμάν ἃ πάλῳ δυύτερον εἰς 1 ἐρουστελὴμι, ὁ πώλιν 
δ Ὁ) τλο λν βοι πον ΚΠ τ λι ρω ον κρεν αὖ νς ἢ, ον 60, ῳι ΔΑ. 
δὶ ΚΑ Ὁ ᾧ δά{πῖρον εἰὸ Αναθ χφαὶρ κἀκεῖθεν αὐ φόῤιοϑεις αἴτ' Βαρνώξα εἰς τ Ὥσιςο- 

»" ἮΝ “ν ΝῚ ᾳ τις ἰδῆς Γ ᾿ Ὡς Ψ εὐ ὅἜ“ᾧ ν᾿ ἐν 

ον τ πὰς τ Δι Ἂς ὮἋ ὋΞῸ φο τὰς, Θλοχ τ τς σον δὰ ΟΣ Ὲ ε} ΞΡ , ΠΝ - “κω. ͵ 

ΠΑ Ὁ χα βλϑαν εἰς Σελδυχειαν, τες εἰς Κυρο, ονϑὰ ὁ Παῦλος ἤρξατο 

ων ἊΝ ἄρδει, ΩΝ ᾿ ᾿ ͵ " ΤΟΣ, ΣΡ ! ᾿ ! Ἶ ὅτα εἰς Λύφραν ἃ Δέροκω δ᾿ Λυκαοίαρ, εἶτα εἰς ΓΙαμφυλία, εἶτα παλυν εἰοἴἘ εργάυ, εἰς 
χα εἷς ΑΙ“ ἢαϊλφων εἶτα πώλιν χοίτον εἰς Αντίὀχήαν ὃ Σ ὙΕ ΒΡ ἐτα ππλ τ πο ἐεδοι πε λὴμι αὐ αὶ δαίδιτιμῴμ ρα πάλυ τέπαρονεἰ, Αὐτιόχίαν τα δῆηλϑς τέο Συείων ἃ τίωὐ τα ἄάλιν ᾿Δέρβωυ ἃ Λύφραν, ἔνϑει δή Τιμόθεον αἴθεῤτεμδυ. εἶτα 

3. .Ἃ- φ 2 ἰα . » “ἡ ᾽ 

ἶσα εἰς Μυσίαν, εἶτα εἰς Τρωαδα.χάκειλεν εἰς Ξαμο-- 
ι ὙΥΞ ᾿ ΠΗ εν πε οτος ἡνδῇ 

᾿ θραΐκην. κα χῆϑεν εἰς Μεαίπολιν͵ εἶχα εἰς Φιλίσσες "Ὁ Μακεδονίας. εἶπαι διελθων ΤΑ βέθιπὸ 
᾿ ' Ἂν ΓΝ 3 ᾿ ᾿ εχ 3 ἵ ἦν. ᾽ Ἵ εχ ΕΣ 

λιν ὸ Ὁ Αποχχλωνίαν, ἤλϑεν εἰς Θεοσωλονίκήν, εἶτα εἰς Βέρφιαν, εἶτα εἰς Αϑάεδας͵, εἶτα εἰς Καὶ ὁ 

ΑΝΑΓ ΚΑΙ͂ ΟΝ ἡγησούμζω εἰν βεφιχεῖ ἡ Ὅν χρύνον ὅλιση μιειώσαοϑαι τῷ 

χηρύγαατος Παύλου, ὦν ἢ γοονικδῖν χαρόνων Εὐσεξί 9 Τ' αμφίλου τίεὐ δα χεφαλαίωσιν 
ποιάμϑρος. οὔ δὰ δ βίξλον μ' χεῖρας εἰληφὼς, ξ ζιυτίω ἀῤαήύξας, βδυεισκω' ὦ χαϑὸς υ

 

(τῆοος ἡμδμ" Κὼ κυοὶῳ Ἰησοῦ Χ οικὸδ εἰν ὀκϊωχα)δεκώτῳ ἔτει Τιροίν: Καὶ αἰίορος γε) υη- 
' αϑύον, ἢ ὁ τδιοΐίμερον δὲ θὐθὺς αὐαίςαδιν, ὁ πάλιν ᾽ εἰς βρανοις αλάληψιν 9᾽ Χὀισοδ ὁ αὔθ᾽ 

ἡ μέρας τναξ ὀλίγας εἶδον ἐκεὶ ζοιὶ ποςύλοις το χά φαζρ ϑύους εἰς δια χονίαν ́  αἰτοφερωνυ- 

᾿ μοὺ Σι τέφανὸν οὐ Οες ἀμφ᾽ αὐνἡόν. ὦ μιετέπειτὰ κάσιν Ἰουδαίων ἀλείφην καζαλα μθαγω, ἢ 

ἋΣ τέφανον ἀγωγιζό ϑιμο ὀκέῖσε, ἢ δΞ Παῦλον σέ δυδοχοιῶτα πδδυ: Ὁ φόνῳ; ὃξ μικρὸν ὕ- 
: ΡῸ : ὍΝ ΥΣ ᾿ Ὰ Ε ᾿ .» : “ὁ 

φέρον οϊ᾿τὐρχουσι Ἶ [αϑα ὼν φοῦῖθα σῶς, ἐθειφολαν ἐκομίζετο χρλ, 
δαίους κι μαθητῶν κῸ ἀὐὐσην δὲ Σὲ ὁδὸν ἰδ κρόϊσις αὐτοῦ 05) 

“Ο 

Καί ς, κριφαιρζαοϑαι ὃν Τραῦλον σῷ χηρύγμιαχτος φησὶν 'ς ἱξορία, ὶ τίωὐ ἅπασὸυ οἶκου- 
; οὐ ᾿ς τς Ν᾽ ᾿ ἢ ᾽ν ΠῚ ΠΡΟ ω 

ἀδέξω διαδρα μεῖν δα γίελιξουϑρον πίω εἰς Χειςὸν θυσίαν, μιξγθα τοισχα δεχαάηου ἐηοὺς 

Κλαυδίου Καίζῷρος, ἡγεμονθύοντος οὗτε Ἰουδοι ας Φήλικος. ἐφ᾽ αὶ κατηλθρηϑεὶς αὐτοῦ γου-. 

4 

"»δ' 

Ξ χἀλφαχ εἶτα εἰς Πέργάν͵ εἶτα εἰς Ἀνηὐχφαν τῷ Πισιδίας, εἶτα εἰς Ἰκόνιον, ὦ 

ἐφ ων Ὅάμα ἀσκῷ ν- 
τῷ Θεοῦ, ὡς μιχρῷ " 

᾿ ἐν 8) -.. ΓΑ Φ, Η Ὅν » 2͵ΩΔΛΨΦνο τ ρ ὡο τς 48ξ «Ὁ. ἢ ᾿ 

πορϑσὺναλωϑίῶαι ὃ ἔτος ἐκεῖνο. Ἐλτιλαιξοκϑύν δότα Τῷ ὠνεα κά! δεκοίηθυ ἐπρὸς ΤιΘεοίου 

"ἢ 

Ἀρκβ 

λον εἰς δ δ Κα ζλήωι δισμιωτίειν 
ριζδοῖν τ ἢ ἸἜ ἀ 3 

νγλῆ «ἡ 

5. ο΄ .1 ΝΝ Ξ } Εὐσεζιος 5) (οεὲ κοὐ τέπειτα χέόνις εἰχριζ εἷς ̓όβιερ 
γασαμδνος, Ἰςυρῆσεν ἡ μὴν εἰν τοῦ δουπέρω πὐμω πῶς ὧχ ΣΡ αν "ὦ ΘῈ ΡΥ ΤΥ ( πον δος τερῳ γώ τὴς Οκχλησιαςχης ἱξορίας ἴφύηου χαὶ Ὁ 

τύφιον" καὶ φησι ὧν Γ᾿ αὔλον λύετον διατρίψας, ὁ ἢ τῷ Θεοῦ λόρον ἀκωλύτως κηρύ. ᾿ τ ϑος “. ΛΑ κα! » ᾿ ; προ, ν δι ξαι, ὕχησημγνακδιος ὅτι ὅτε αϑρ ἘΧῚ Νέρωνος Ἡκπολογησοίμαδωον ὧν Γ' αὔλον, αὖϑις ἘΣ) ὃ ; “δ αἀδ' 2)  . Ὁ ἐπ ς ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἣν ἐπρογιατος διαχονωὰ Ἀδδος Ἑχή φείλᾳ αἰ, πρὸ Καϊζῳρος ἀλπόλυεένυα, βθ)ανελίσα- 
95. ἐφ᾽ ἑτέροις δεχαέ τεσιν. εἰς ἀχρον δὲ μὸόρμίας ὁ Νέρων αἰφικάμβιυος, φῥεῖλε αϑὲ Α.. : Ἔ ᾿ » αἱ ! Η Ὁ ὐδὰν τς ἢ »" ρον Ἁ 2ξ στιν φοΡτα πίον ἰδίαν βίστερρι, ἔτὶ δὲ ἡὶ Ὁ ἀδελφωὸ τῷ πείζϑς͵, «σὲ Οκταουΐα δ 
ἑαυηῷ γα Ὁ. » ἴδ! ηλοῖς ῥέϑξλοις τῷ ἧρᾳ υφοσήχονζῳς, μετέπειτα δὲ κα ϑολικὸν ἐχίνησε 
“διωγρκον ΚΕ,  Χ οιςιαναίν,χαὺ ϑτως Τὶ ζὰς κι ΟΜ ὡὐἰποζόλων ἐπ 9η στα γαξῦμε ὙΨΌΣ τς ΝΜ δ Ὦ τὴν Φσοςύλῶν ἐστήρ)η σῴῷᾳ γας μέγα ε- 
τα ὃς Ὁ» ΟΡ αὐλου «ὦλς,  βνίατι πϑριφᾷ σεουῆλϑε δὲ πάλιν ὁ Λουχας αὐτοὶ. 
Ἐ)ε δὴ σεώω ἐξζη ὍΥ ΓΙ αὔλον ποιακροςῷ ἕκτω ἔπει τῷ σωτηρίου πάϑοις͵ ποισχρδεκατω ᾿ ͵ -" , ν ἈΦ ὙΕΡ ΉΩΤΝ εἶ ἸοΤῊ τ ΟΣ ΝΣ ΤΣ ἐνεβώας ἜΝ; ἥσει, ξίφῳ τω δλλε λῆς Ὥντοτ μηϑὼν τα. ἔς] τοίνεου “Στὸ τῷ ὥνεα χαιδεχαί- τοὺ ἔτοις ΤΙ ἔριου Καὶ ζφος ἐξ οὗ χηρύοσειρ Ὁ β)α ἰέλιον ἤρξατο,ἕως τῷ εἰκεςοῦ ϑουτέρου, ᾿ 

“ “ ς Ἰ 3 ᾿ ἣν Στ δερυν ἐπ μον ἐτν προσ, τα Γαΐου δὲ ὠσφτεύτως ἔτη τέοσα οι. αὖθις δὲ χοὴ ζᾳ ὦ λάυδίᾳ ἔτη μιχρῷ 3 το τ τος τι ΑΝ . αἱ τς : τῇ : ἣ ΡΝ “ Α ἐλαίῳ Τξανέρων τσὶ δέκα οὖν διαδεζαμϑιος Νέρων τεισχαι δέκατον ἔτει τῆς ἑαυπῷ Φω- 
χϑο, Ὁ Ὄντοσυλρν ἀύθιλε . χφαφῇ χοῦ ὁ αὑτὸς ᾿δἰπύφολος ΠῚ αὔλος Τιμοθέῳ, τωβθὶ κϑὰ τῆς :- ο΄.) .ν ς- “Ὁ Υ 4 Ε Ζ τ ἣὋ ε 3 τον ὃς προς ἀὺτα Ῥπολῤγίας ; Εν τῇ πο φ τὴ μὸὺ Ὡσπολργίᾳ. οὐδείς μοί συμ παρέθετο, Δ λλ αὐ 
πόρτες με ἐϊ κατέλιπον μὴ αὗνγοὶς λργεαείη. ὃ δὲ Κυιός μοι αἱ έφη, ,οὴ ὀγεδγω ἁμωσὲ με ς 22... “ ᾿ ᾿ ή : 2 δα δὲ το ὄ χηρυ γμαια, ΤᾺ φ ΦΟρΥθη, χαὴ αἰχϑύσωσι πόρτα ζὰ ἔϑνη. χαὴ ἐῤρῥύοϑέω ἐκ ςύ. 
ῥιατος λέοντος. Τοῦτον Ὅν Νέρωνα, λέοντα 0) λέγων, Περὶ δὲ “Ὁ δε πέρας, οὐ ξχὼ τε- ᾿ν γ» ». 1 Ι « ᾿ εν αι Ἢ ζῇ ειοῦται σε κατ᾽ αὐτὸν εἷρ τυςίῳ, Φυσὶ, Τιω κα λίωὸ διακονίαν ((ν πλοιορφόρησοὶ ἐγὼ γδ, 

-Φ Δ, ὌΡΕΙ τ᾿ ᾿;͵.Ο, 5 ὦ 3. ἵ 2, Δ 4 ἘΣ ΝΑ αὐ - Δ - ᾿ δὴ αὐενϑδὸχα!,, χα ὁ χαιρος τῆς ἀὐὰ λυσεὼς μου ἐφέφηχε. Καὶ ὅτι ΔΛουχας ἐὼν παλιν σειωὼ 

ς ἔ “Ἢ ᾿ ἣν ἀἰηπφοςξιιδ  ς ἀχυλου 

Διφονος τῇ χηρύχλατος ΤΙκύλοῦ᾽, ἐϊκοσι λ ἙἭ ὟΝ Σὰ ΔῈ 5 ὙΈΡΣ ΤΩΝ Ὁ ν᾿ ἃ, ἄον ἘΠ . ᾿ Ἢ ᾿ 

χν Τα ἐμ βϑνοὰᾧ «ἀεἧς δὲ ὐτοις παλιν ζω Ῥωμῃ πρϑϑτερϑι δυο ἔτη γχαῷ 
τεέλθυται Νὰ, δὲ ἔτη δέγᾳ « δεηε Τὰ σι νι μι ὀρ στεοι. κατ 7 Ὁ 
τ ΠΡ ΠῚ Ὁ ὅτε ἢ πόρζᾳ ἔτη οἰσὸ τῆς κρίσεως αὐγνὶ μέρ δι τῆς πελώς-. σεῶς, Τά κοντοι χα πεν τε. ̓ς. .0.Ψ ᾿ που  π ΦΦΨ - 

ματ ξ δωρεαξ γβϑέφ 

πρὶ Φὐκόλξου ἀρ σέραραστν. ἐς τα ἐν Ἀν ροριτ,  Ὧοὸν 

νῇ ἀήροδῇ 

ἀνε κα τ εν αν τλίς ἀρυ δέκ ὐτπδ τόρο τ βη, ἬΚαστ ΡΤ ΝΣ γρυ δ Σμυ ον ον τ Π θη τος ἀν ἀνοίσει Ἐσι δυ σόν ἐν πυτεητνεον, ποσηνλν α τα τ ιμανιε. πκιπρνγνες ἀπιδ σϑυσεκο τε σι δ ὐχυεξ όσοι αν στατσωεπγολιέ κι ϑκνρ ρου οασμαδιστι 
σι 

107. 

" .,». 7 “Ὑπ “Ν: ΙΖ’ ͵ ; -ς. ᾿ ᾿ 

᾿ αὐτο, μετ' ὀλίγα γῆς ἔλιρολὴς, Ἃ ασαζεταὶ σε() 9 Φ4) Δουχ ας ὃ στε ἐμοί. Ἐςν δίυ ὃ παρ΄ ΔΑΓ Ἄτὰν κε τοοητα ἐονεοος  τρα 
ΤΩ ἕν ε᾿ς. χρὴ δύο ἕτεροι ἔτη, ὦ διετέλεσεν ὧν τωὐ΄, 

ον 

--.-----Ὁ Ὁ θΘὃΘϑὉὈὩἷ᾽᾽᾽'᾽᾿ἪἜἙἙὉὉἙΝἙὉὁἢὦὦ. Ν “ 



σδπζῖς. ἀγαθοῖο ὶ πίψοῖς βφόφοῖὸ ὁ Θιὲς Ἢ Ἰσωτηείαν, διό ω 
δ᾽ τὸν δυγοὺ χων ἀἰχουϑέσεως. 

γ ἢ εζι 

᾿ς ᾧ  ΒΡερὶ ἰασιωῶς ᾧ βαβίσματος Παύλου δγα Αἰγανίν" ΝΣ 

' Ν Βαρνάϊξα. ἀεὶ νοις ὐπθφύλοιρ:." 

᾿ ᾧο δα νορῤϑεύχοφεν " ὄχαῃ, ᾿ 

ἘΝ οἰχοζθζόις φιακῥιλέσῃ τὰ 

᾿πεμψασί οὶ τ ὧν ἜΤ, 
Ψ πρφῆ τὰ ἡμαοὺ ἀεὶ εἰκρυμδρἠεδε ὅ χα αν ζοῦν 

ΝΣ αὶ «ἰςπς ἐτιλβυκῤρολνονς , : 

᾿ “᾽ δ τ θλς δὺπ ὯΝ, καϊαισφανγή.. Ἑ ᾧ, ,ὑήξο σύνοψιν ΒΈΙΆΟ 

᾿ Ὁ ᾿Ὴ ΠΣ ΡῸΣ ἐδῶ δ ἀγξλοϊϑεῳ Ἀεκβλοζιαενι ἀξείλενν." 

φλοιῶν: καὶ ὃ ὁ Τέξορέμιφανὴς ̓Ἄρδίδροι νύκτωρ πἰξὰ-. 

ἰᾷ . . φᾶς, μαναυν Ἐν ᾧ,Πεοὶ Ὁ φυχάχοιν κο- 

᾿ἀποκαλυνν Θεοΐζ"- «τα ῤῥησίας τὶ ὶ ἀυτν καὶ σαιτεχίας ἃ Λε ᾿ 

: ̓, λάσρς δ ττο σε ἐδ ένοιδ πρδαν τρῶς “" 

ἀρ τὰ» ρὲ ἐλλρύνίρδες. : ὲ μὰ 
ἃ πιὸ τοκλήνορς ποῤμκηςθεκύ. ; 

ἃ Η μα Χ ῥαχε 

ἐ Ψ ἐπίλξν δγὲ πιῖωσι 

γν λιδοίζ ὁ Ῥαῦλὸρ 4 ιὰ 
» ἘΜ (ας Στ) 

, ΣΝ, 

ζ᾿ ψτ.: μ᾿ ΡΝ 

οἠμρ χάντως ὑαρὺ δδμθϊσρίου τυ ἀμ ώνῳ, 
ποφύλων, 

“λα αξρονυχϑς ἀν τροαδδ: πὰρανεεῖς τ ἐν ποιμανϊεκὸὶ 

᾿αθὸς. ζὶ ὁ ἐν ̓Ἐφέσεν πρεὐβυτέροι. Ἔν ᾧ, Γαλάπλοις Τά 

Χου, ἀπὸ Ἐφέσου ἄχει} Καιοδρέίας “ἢ «ἧς Τᾳλαι είννς. 

᾿ΠἌσειν Ἑἰόραϊοις κ’Ἐιτέμινεϑας. 

αὐτὸν, ὁ χλίᾷρ φ Ἕ πληῆοῖς ἐζαιρξιτοι. Ἐνῷ ̓, Παύλου 

᾿ ᾿Αὐδὺ 
᾿ΤΡιεὶ ἡροονλην ΑΝ ἀιαφὸ τὸ ἔς δα ὡ) κἱὶ ΓΗ ἂ; μη 

ει νόρος αὐ ἄκεθν. λυσια ΓΕ ση ἀδρμαπήμϑϑη ὁ παν 

. δος ᾧ γέμα χες ὃ Καιόνᾷ, Αὐ πα φη μαρμόαν 
᾿ἸΝβυρεν ν᾿ αὐλοῦ μοι, υἱῶν ει ὙΠΈΟΝΑ ἴω 

ἥϊή ἡγεμόνος. ἐτν Ἀὐ δ᾽ ΡΟΣ ἢ 
πεοὶ ἃ Φίληκος στον ἃ Φήτου πρραγογῆς' εήρὶ ἐπ 

πὶ δ τὐϑοθηα ὅτι ν᾿ 

᾿ ἄγεις υῇ ἐδνῶν θεν οίτα ὄόομαν. Ἢ) Αγ ᾿ 

ν δ Σρσης αὐτῶν ἐφεὶς τὶ ἐξ ἐ-" 

Αβεδ Τιύχεν φὴς 

ἐδ χῃ ὀρ κάλνψν ἐφίξιως καὶ 
ὃ “Αἰλεῖχῳ ̓ἘνΦ, πεεὶ πίριωρ κἰὐθν- ᾿ ' 

ΣῊ μὲμ ἀμ ΝῊ Κα «ἰἰίασιος δ πρῦμα ᾿ 
"π᾿ ἐών ̓ἐχούφνης νῶι σκης,. Ταῦλον καϑέρξι Ε 

τ ολρμφν νὴ διαυόται. “πὶ ζ ̓ἀμξαῤηνρἰκδη ὑγσμεδ ὲ ϑεὰμα- ἣ 

ζπ δεῖς πρν ς μεύίνμα ΡΝ εἰὸ ὅπως ἐπησεύσα ὁ ὁ ἀρκτοφύλαΐξ ὃν αὐδὴν νυχῖ ἐζα. Ἷ 

ΚᾺ τοϑα νν ἡπχονοί τον ἃ συλοφαν νά κτ' Σηφαΐου. ΟὰἝπ γ. δου ξοὺ “ωέσος. Οἀ αὐ ϑέντίςι ὀξϑαδιντ' Ὅτ ἀκ. οὐ ν 

΄ τον δηβᾳ δὰ ται ρς ἀξεκμ κοι 'Θενδ,νσὶ δερριωνδεξίου οἰ ὠπόεθλὸν... ἔ 

πρξ Ξφωδι “ᾳ κα, παῤβτικρχῶν. ᾿Εν ᾧ ΜΕΥ Ν πϑλρθος Περὶ βέσως μοίρης ἐν Θυισαλούοη δῃ ὐπόμμκης τω ̓κεῖ 

: ᾿ὰ πυρῶνίας, δ ἀναγ, ἀραιγνωρισριὸδ τὶ ζῶν ἴαχρ! δ᾽ δαὶ ψί.. τὰ δον Παύλου ὃς Βέρρναν νκρὶ κεῖθεν εἰς ̓Ἀϑέύας, 

᾿ οἰφίοῳς Μοῦσίως, αν ἐξ αδεὶ δινολενὼ τὸν ϑεοφαλείας δέ πιιοδὼ ᾿Αϑίμ ας). ζωμ( οὐ} χαφῆς : φιλόσέφν πικαρύ- χε 

ἦς φρῳΣηᾶ. ΤΉρΑ. ϑρφυὰὶ ὰ μολονοδίας ξ. Ἰσοκήλ,έλοι: ἀρὸ δ υ τΣ γιατ, κΑὶ ᾿θἰονξειαρ τ Παύλου. 

-: ᾿γῶν Σολομιᾶντο ιν, τῆ, ΩΣ ἣξ ταῦ κατασχϑηῆς. ᾿Οιμρλογμε. οὶ Ακύλα: ἰὴ Ῥεισχίνμς, ὲ ὃ Κρευνθίων ἀπειϑιίας, "ἔξτι « 

᾿ , : "δ δουρί ἄξιῤη ῥοδ᾽ Χειον υὐτοκαλυφϑιίσεᾳς γα, - 8. ἀκ ῶσν ἐν "αὐ ἃ ἀδλκίας ἔθει: ὑποχαλυφϑέ- ᾿ 

ἬΝ ΜΕ: ἐφ. πα ϑογῶφος ϑμόμβος ἡ Σπίφαχος, δ᾽ φιδῶν ἐκοημυίϑν. σῷ. Ῥαύλῳο, Ἐν ντεεὶ Κοίασου ἀρ αμοτ ἰέναι 

, περὶ διωγκιοᾷ δ ὀκκλησίας ἃ Ὦφῆς Στιφαῦου. Ἐνῷ Γεολ 5 ρύσουΐης σαὺ ἑτέροις. τἰδὲὶ, ὲ βαρῆιαϑενσνε. ὰ οἱ 

υ φ κι ποῦ Τνανρένν θνο ἐξ ἰαϊφιδμου ὁ {7 Σαμδρείᾳ.΄ ᾿κιννϑείφης ὁ ὦ Κοράνθω, ὁ, Παῦλος ὑπεχὸ ρκσεν: ἤἰϑωντ π 

ἢ Πέρα ὲ Σέριφονοξ τὸ μιν»; εηεεύσεον ὧν δ) ἡ ἐἰκδμθένης,. ζωὺ ᾧ- ; Ἐφεσεν καὶ ἱ ϑιαλέχθεὶς, ἐξῆχϑεν: Πεεὶ ̓Απολεῖ λὴ» 

᾿ τέο! πλίφσν», Ἔηφμοιἐ ὅἢ ἐρυὺ ἠωαίνου φοὺς ᾿ λογίου τι καὶ ποσοῦ." ΤΥ 

ν «ὐπις αι ηορυλῆτ, "καὶ ᾿ ὕληκονις τ ἀγίου πλῤμανέ χχὶ " "περὶ βαϊβίσμιατος, καὶ δ΄ δ αἱ αἰγίου πηδήματι Δμαῖ ἀυϑείος χη 

ὯΝ ΕΝ βαρ διντδρ: ᾿ δὰ Ἀρεθσξοχῆς Γυώλου τς ὦ Ἐ φίσῳ περεύσεεσι. . Α, ὶ αὐοὶ 

ἜΙ μζ σπῤφ' δῤγνελν,νϑ ὐννέροεζεβι: μὴ δὰ πρτῶς μι: . οἑασίως ἃ δλαοί. ᾿Βγῴ, Τεδὰὶ ἢ ῥὼν Σχϑιᾶ" ὅτιπερ οὐ δε 

χα ἡφὰ ἀν πνδύματεον ἥδοται.. ἐν ᾧν Πεεὶ μόν ΩΣ ἐγά ρῶν ἃ εὐπρσοις, : αἰαξίοις ἃ "ἴσως “ναμδχοίς. κὶὶ αἰοὶ 

καὶ ; δαϊπλήξιως Ἐμϑυξι. βῆ Ὀν θν τν ᾿ὀξοβοχούσιως Ἐπερεόγγων. Πεδὰ ἃ ἐν Ἐφέσῳ κινη- 

ὑῥανοϑὲν ϑεϊς κλή σιώς Ῥαύκν ες ἘΕΕΙΤῊ χὰ Ἔν Ἰθοον διαλοὺ,ὀν 7 αὐοὶ ῥενδηυῇ ὺ αἰαίλίπως Ἐδτύχου χϑ' 

ἐσ Πεεὶ ἐλ έᾳ πῆραλυδι 56. ἰαύύντες ἐν Λό δα δὰ πέξν.. Ἔν. Αγαξν ἠνφόφητεία αδεὶ τ᾿ ἢ; μξηφιδων ᾧ Ταύχῷ ὀνληι, λ΄ - 

. Φιθεα ταζιϑά φιλοχίρουγίώ ἡγέρεν ὁ ὀκ τιχρῶν ὁ ὃ. πὸ- Ι “Παραίνεας. [άχφζου φος Παῦλον, αὐθὶ τ μὴ “ὄκεῖν κως λά 

“Περὰ Κερριλίου; ὅψὰ ΕΝ αὐφαὶγὸ ὃ ἄγξιλος κα ὥστε: (δάλην. "Περὶ ἃ δρ ξερυνσαιλῆβε κ᾿ μὰύλυ γνθώσ ϑτεξίεἃ ὅπως " Νὰ 

ν γοὺς Γύζ ἔρον Ἂ αἰεὶ κόμόφως. ἐϑνὼν ἐῤῥέϑη.. Εγῷ, ᾿ ᾿ 

᾿ τ μι τεσοίλοὶς Ὁ ἱμεθος ἐῆλθε. τθὸς Κορνήλιον. "ἀραιὰ δ΄ κατάςασις αἶρε ἡ ἑαυτὸ »ἈσῚ "ἢ εἰς. Χπότολὸν ὠυτὸ χλήσεωξ. 

δῖον δεῖ ἐγέλος ἐπεμλρή γειὰ ὑφηγήσατο Κορνηλίῳ τε περὶ ΩΣ Αγοίας γοϑϑο: γεν Ἰαὔλὸκ ὧν Δαμασκῷ εἶ εἰπέ, 

. ᾿ ο κα τὴν ἰχεσς. ἀι, ραν: ΥΣ “νιν ̓πρευμα πες ἔβην ωΣ ἀκύτντας ἐπΠαοίᾶς τὶ χαὶ ἐφωνῆς Θεοῦ ἥρορδῥης πδὸ τοῦθς αὐτὸν 

νον στ εὐ δυβεα, κ ἀπ γρω ἐὐ τῇ ζα θη Ὁ τὸσε, οἱ ἜΤ ἐϑνὼν πιρεύσαντις. ἢ πὐπίάρ ρας ὅπ ἐεύνλον ὅ δὲ τύ ὁ Παῦλος Ἰδὲ ἐς 

᾿ Ι . κ« Ὡςξ ὙΜΩΣ [“ κλϑιξῆξ Ὁ ὕκατα, Υ̓ λαλῤνοταν ὑγηγεῖταϊ ΠΝ “ὧν δὴ Ῥώμαος ̓ξ, αὐ θη, 

᾿ς αὐδι)οτηνίκαιε Βάρνάξαν ς ἐκ- ὅσα ὑῶν ἐλευ α ΠΛΉΝ ἔπαϑι αἰαὶ εἰ ὅπ, ἃ γ' 

λοῖ᾽ 

λ΄ 

Ι ν 

Ἀξ 

ὙΠ 

' 4 

᾿ὐποςῦλοις δα 
͵ ΡΟ ΡΙ 

“γθυυατὸς αγιν 

9( ἐὀξελέξα τ, 

ι- 

᾿ } 

Σπαρηγίελλενο! 

μηδίοις δὲ ἡμερῶν τεοστιρφκοντα, ὀηβανόμδυος 

λέγων δὰ τὴς βάσιλείας 0 Θεοόδ' καὶ ) (ναλιζόμδμο 

Ει 
γης μδρ ἐξάπηισεν " ὕδατι ὑμεῖς ἣ , βαπδιαθησεώε ὧν πνέμα 

δε, ἁγίῳ οὐμζ πολλάς ταῦτας ἡμέρας. Φ μὴ οἰ. δ᾽ σιοελιϑέντες 

ΝΝ ἐπηρφτὼν αὐτὸν, λόλχοντεξ, Κύραε, εἰ Ψ Ἴω Ὁ χρόνῳ Ούτω δπο- 

'χαϑιςοίνεις τω βασιλείαν τῷ ἰσεφήλι Εἶπε; ̓ “ποὺς αὐτοις, 

Οὐχ. ὑμὴμ ὅ:1 γνῶναι Δρόνοιρ ὴ κριῷ, οι ὁ πουτῆρ ἔϑετο ὧν 

ὧς δι μιν ἐπελϑόντος τοῦ ἀ-" 

ΠΡΑΞ 

ΣΤΟΛΩΝ. ΡΣ 

δ ΟΝ μδὲ τυϑῶτον λόγον ἐποιησείμξι 
{ «ἰδ ὰ παύτων, ὼ ὁ Θεύφιλέ, ὧν ἤρξατο ὁ 

ς ΣᾺ κ ἕησοις ποιέὶν τε Χρὴ διδάσκειν, »ἀγχει! ἧς ἡ- 

δια, πνθύματος ἁγίου, οιξ ἐξελέξατο, 

ἀνελήφϑη οἷς ὦ πουρέςησεν ἑαυ Σ ζῶν-- 

σα τα μι). παϑὲιν αὐτὸν, ς ἂν πολλοῖς τὸ 
24 Ὁ 

αὐτοῖς. καὶ 

ἀν μέ ας ὠντειλαίμϑρίθ»»" τοῖς Σσοφολοις΄ 

'παρ ἡήζειλεν αὐνοῖς, Σοῖο ἐρυσολύμων μὴ ἡχωφίζιῶς, Φλώπεοςς 
ΜΠ 

εἰν ἢ ἐπατελίαν παῖζϑο,᾿ ἰὠ ἡ ἠκούσουτε μου" ὅτι Ἰωάν- 

τὴ ἰδέᾳ ὀξουσίᾳ" »»λα" λήψα 

γιοῦ πεδύματος ἰφ' ὑμαξ, ΕΣ ἔσφξοϑε μοι, μλῤευρες ἐν τὸ ἰερου- 

σεέλημ. κοί ον πάση Τῇ ἢ ἰουδαιᾳ ὁ Σαμδρείᾳ, ( ἕως ἐδγοίτου 

Δ )ὴ 256. Καὶ τάν τα εἰπῶν; "βλεπόντων αὐτῶν ἐπηρϑη,ὼ Ὸ νεφέλη 

ὑπέλαξενς αὐτὸν Σὺ δ ὀφϑαλμδ αὐτῶν. Καὶ. ὡς ἀτενίζον- 
τ 

τὰς ἦσαν, εἰς πον οὐρανὸν πορόυομδυου αὐδ'  ὀ ἰδοὺ δύδρες δύο 

ἱ παρειφηκεισαν αὐτοῖο» ἐώητι λέυκῃ, οἰ "οὲ ἅπον, »Ανδρερ] Γα
λι- 

λβίοι, ΑἿΣ ἑρηκατε; ἀμφλέποντες, εἰς: τὸν οὐραν
ὸν: 3 ὁδπὲ ὁ ἱνοοι ὁ ὁ - 

ἀὐὰρυιφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμ μὴμ εἰς τὸν οὐρανὸν ν, οὕτως ἐλδάσεται ὁ ὃν Ὁ- 

᾿ {ον ἐϑέα'σοοον. αὐτὸν πρᾺ ρδνόμϑμον. εἰς. εν οὐραχὸν.:: ἜΤΙ ὁπ ὑπ
έ- 

οὐ᾽ ἐλαιῶνος, 
οἱ. 

ἐρόψαν εἰς ἐρουκαλῆα, ΩΣ “πο τῷ καλουμδῳ 

ἢ Πῶς ἐὶ 

ἰῳ. (δι π.Δ 

Κεφ. .Α 
ια.Ῥ.θι Α 

ματϑ.γ.}" 

μδο. αν 

Ων 

νὴ ἠω.«.Δ. 

ΟΥ̓ 

- 



“π-ἢ 

Ματῦ..7. Α΄ 

τὸς ἢ Ψά, ἕν 

ἜΔιρ ΒΒ. 

εἰς τὸν τῦπον πὸν ἰδυον. ἴ 

ΣΥΝ ᾿ πος τα ΕῊΣ ως ἢν ΊΑ, γε, {Ἶ 

ΠΣ Ναὸν  Ν ὐμΝΝΝ 
ἘΡΕ ἃ ἐν δ τα ἔα, 

, ὃ ὁ Ζηλωπῆς, ,. Ἰούδας μελῶν ᾿οὗτοι παΐτες ἐς τοῦτα 

τεροιέωτες ὁμοϑύ! καϊδὸν Τὸ πόϑσευ ΠΝ τῇ ἢ δοήσᾳ σίὼμυ γευαιξ! 

Ὁ Μαξίᾳ. Ἢ μητεὶ τ δ Ἰησοῦ, καὶ Κι σάω ὡς αϑδελφόις αὐ. Καὶ 

ΦΨ τοῖς ἡμέραις ταῦταις ϑύαρας ἐπέζος Ψ μέσῳ μ' μαϑη- 

γῶν ἕπε (ῴ: τεῦ ὀχλφοὶ ὀνομάτων οἰ ιτοαυτο. ὡς ἑκατὸν εἴκο- 

δὲν Γ ὑχφϑὶ, ἰδε πληραϑέαιτέω οῥαφίω τὰ δ; 

ὃ “νεῦμα "ὃ ἄγιον διὰ φύματος Δαίσ, «δὶ 

᾿ἰουδα᾿ “δ ἼΟΜΝ ὁδηγοῦ Οις φυλλαοῦσι τὸν Ἰηδοιῶ, ὅτι 

“3 ἀδελφώνια, ἯΝ 

κατήραθμημδμος [ὦ σὰν ἡμῖν, καὶ ἔ ελόυχε τὸν κλὴ ρον. τῆς δα- : 

᾿κονίας πατης. τὰ ἐ μδ οἱ ἐκ)ήσοιτο φρέίον ὧκ Τῷ μὲ 

πῆς ἜΠΗ ΣΟ πρίωωης δυὸ ἡβδυος ἐ ἐλαΐκησῳ μέσος, κὴ  Σ 

ϑὴ παῦτα ἵᾳ  απλᾶϊχρα αὐτῷ, Ἂν γνῶςον ἐγθύετο “πἀσι Ὅις χαΊΡι- ᾿ 

κοΌσΙν. Ἱερουσαλήμ » ὥςτε κληϑέεζα! λώθκον ἐκεῖνο τὴ γ ἰδίᾳ 

Δ, δαλίωτω αὐτῶν Απελόδαμα, Ουτεςι ωθάον αματὸς. γέρα. 

" "σῆαι 7:0 ὁ βίδλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἢ ἔπαυλις ἀμ, ἐρην- ω 

ὁ Μοῦ και, μη ἔςῳ ὁ κατοικῶν οΨ" αὐτῇ. ̓ Καὶ πίω οὐ
 χισκοπὴν αὐ-- 

᾿᾿ μ᾽ ̓λοίξοι περθδε . Δο 1 οὐὖ τὴν. ,σίυελιϑύντων ἡμῶν Δὐδρῶν ον ἀλαζέτω.ζ α 

πανπ Ἰλξόνῳ, ὧν ῷ Ὁ δἰσηλϑε καὶ ἡ ύΐξηλϑεν ἐ ἐφΦ ἡμᾶς ὁ Κύρμος ἴ»- ̓ 

Οἱ, δ ζὰ ιϑρος Χαὸ δ βαπβίσμιατος ἰωάωνου ἕ ὡς τῆς ἡμές 

βαρ ῆς ὐέλήφϑη ἀφ᾽ ἡμὰ, βδρτυρᾳ τίς ἀὐαρεσεως ἀμ 

ϑυέαχ ὃ δὲ ἡμῶν ἕνα Οὐτων.Και ἐςήσαν δύο, Ἶ ἰωσηφ᾽ δ καλοῦ- 

οὐ διθὸν Βαρσοιξαν, ὃ ὃς ὑπεκλήϑη ἵξεος Μαΐϑίαν. Καὶ χοδϑσεὺ 

Ι ξαρδροὶ ᾧ εἶπον. Συ Κύδεε τ Τὸ παντίν »Δυάδηξον. 

ὥκ Οὐτων τ δύοὶ ἐγὼ, ὃν. ὀξελ ωλοξῶν ζ" κλῆρον" τῆς δγὼ-- 

κονίας ταύτης ἴ: δῦτο λῆς, Ὁἰβὴ, ης πουρέξ᾽ ἰούδας πορόυϑίωαι 

ὙΠ Κ 

ὑρῆν; Ἴδαν ἀπῶρὴὴς ὁμοθυμαδὸν ὀητοαυ 
κ᾿ Ταῦ ανόδὴ Ἶχ πον ϑψὸ ύης πνοῆς βὲ 

χροὶ ἐδωχαν" χλῆροις αὐτῶν ὦ ἔπεδεν ὁ 
κλῆρος ΠΩΣ Μα ϑίαν, ὼ  φυϊιατεψηφίθϑη, ̓  ὡ ᾧδεία δστο-- 

᾿ 

ς ἰωσῆν. 1 

ὁ ἡπεν.β, 

μ᾿ 

βλέ 
7 αὐτοῖς. 

Α 

ΤΩ͂Ν αὶ ΑΠΌΣΤ. ΠΤ Δ΄ 

ὑπλήξρσιν ὅλον τὸν ὀίβωον᾽ οὐ ἤσαν αν χα ϑήμδυοι, καὶ Ὁ ὠφϑυσαν αδ- 

᾿ηοῖς ϑαμεραζόμδρῥαι [λῷστα ὡσεὶ πυρός, ἐκαίϑισέ ἣν ἐφ᾽ ἵνα 

ἕκαςον αὐτῶν. καὶ ὶ ἐπληεϑησαν ἄπωντες πνδύματος ἃ ἁγίου, ἽΝ 

ξαντό Ἀρυλδιν ἑπέραις βὼ οὐομς ; καϑως ὃ "νιύμαᾳ ἐδίδου 

᾿ τοῖς τοφϑυνξεαϑαι. Η δ δὲ ἐν Γερουσοιλῆμ, κατοικοιιῦτερ. ἵῤυ- 

δέοι λύδρες λοις ὃς ὅσο παντὸρ ἔθνοις ἢ χατὸ ὁ οὐρανόν, 

βυομδῥηο. δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, σὰῆλϑι ηὁ πδύῖϑος, Κὰ Ἂ σὰυς- 

. χύϑη, δὶ ἤ: ἡκοῦον ἐς ἵχαρος τῇ ΤῊ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λσιλριιύτῶν αὐ-- 

᾿ Λιδύνς τῆρκῃ' Κυρήνίω, καὶ Ὧ) ὁ χιδομιοιυτες 

δῖοι τε εκ αξϑσήλυτοι, Κρῆτες δ Αρᾳξες ἀκούομδῳ λαλοιύ- ο 

τῶν αὐῷ τοὴς ἡμετέραις [λώστοις ὰ μεγαλεῖα 1 ἣῷ Θεοό. ἐξέ. 

αὐδον 

» , 
: ψυσειοις, αὶ. 

μα." 

κατοικοιιῦτερ: 

“πὸν ἐρίων 3 παύτες ΧΩ ̓ἐϑαιύμα ζον, λέγοντες τεὸς ΣΝ λή- 

λοις, Οὐκ ἰδοὺ παύτες οὗτοί. εἰσιν οἱ λσιλοιιντὲς Γαλιλαμοι; καὶ ̓ 

᾿ς πῶς ἡμεῖς 'ς ἀκούομδι ὃ ἔκαιςος Τῇ ἢ ἰδίᾳ διαλέκτω ἡμὸμ ἐν ἢ ἐρθυνή ̓ 

᾿ϑημδυ; Ταρϑοι Ὁ Μῆδδι ἡ Ελαμῖται, κοὶ 

! Μεσοποταμίαν, ἰουδαιαν τε Ὁ ἡ Κασπσαδοκέαν, Πόντον καὶ! Υ̓ 

κατοικοιίτες ̓  

Ασιαν. . Φρυγίαν τε γ Ταμφυλίω, Αἰἴγυγῆον, ἡδ μέρη τῆς. 

σαντο δὲ παῦτες ὸ δρηπὸ βόμω, ἀλλθ- τϑὸς ἄλλον ν λέοντε, 
τί ἂν ϑέλοι ὅτο “ Ἕτεροι: ὃ χλευάζοντες ἔ ἘΛΟΡ, ὅπ [λάκοις 

μεμεφῶ ομᾶροι εἰ εἰσι. Σταϑεὶς ὃ , Πέξοος οἱϊω τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρε Υ 
φωνίω αὐτῷ γἡ᾽οὐπεφϑεγζατο αὐτοῖς, Ανδρες ἰουδαιόι, ( οἱ ̓ 

ἱπβουσαρὴμ ἃ απᾶντες, Ουτὺ ΜΗ γνωςον ἔσω Χο 

ὀνωτίσοι ὃ ὦ ῥ ῥήματα μου" ὃ γα; ὡς ὑμεῖς ἢ ὑπολαμβάνν. 

τε » οὔτορεεϑύοισιν' ἔσι “δὼ, ὥξα Σ᾿ 

ἐνυπνία ̓ ἐφυπνια εϑησοΐ). καί γε: ὅι ζιυ δούλες μὰ “ἢ ᾿ οὶ ταὶ 

δούλας (μὸν ὧν ταῖς ἡμέραις ἐκαίναις ὀκχοώ Στὸ 5 ς πνδύματὸς 

μου, και! ᾿ πτερφήδυσοισι' ῷ δῶσω πέρατα ὰν τῷ Ὁ οὐρανῷ ἄνω, 
ἢ σημνεῖαυ οὶ ἦγης κάτω, αἵμα κα πῦρ 'Ω ἡ ἀτμίδα καπνοῦ. ὁ ᾿ 

ἡλιοὺ μεταςραφήσέται͵ εἰς σκότος, ὦ ἡ δελίωη εἰς αἥμα, πρὶν 
ἤ  ἐλϑεὼὴ τίυϑὴ ἡμέραν Κυξκου τίω ̓μεγαλίω Χ ἡ οἰ δι φανή. Καὶ . 

Ο. {ν᾽ 

ὡμιαῆοι, ἴου- ἢ 

τῆς ἡμέραρ᾽ ̓ϑλαζουτὸ. 
πὸ 8 (ἀρημδρὸν, διὰ» τϑϑφήτου ἰωὐλι "Καὶ ἔφα ὃν ταῖς ἐχα ὲ 

Ὁ: ἴτας ἡμεραρίλ ἰλέγφ ὁ ὁ Θεὸς, )θκχεώ ποῖ: πνδϑμιατὸς Ὡς ὀἰχὶ. 

παοβ ὑερκα" 6 ἡ περφήϊώσοισιν οἱ οἱ οί εὑ κ Ὁ αἱ ϑυγατέρές υ--᾿ 

μὴ, οι ' νεανίσκοι ὑμδ ὁ οἰσᾷς ὀψοῦ, Ὁ οἱ πρεσβύτεροι ὑμὴν 

Ἰωήλ β.Ζ 

᾿ 

Δ 

τ " ὲ ΡΟΣ ΒΡΕΝΝΝΒΕΝΝΝΝΝΣ ΒΕΗΒΒΕΝΟΝΝΝ ΡΟ ΝΟΝΝΝ 

- 



δὲ ΝΕ ᾿ » 

᾿- ἜΤ ΑΤΥΙΤΡ ΛΧ 
: " 3 ν δὰ, Ἄν ΣΝ ὙΠΗΣΝ, δ ! 

ϑωμαθο ». ἔρευ ΔΠᾶς ὃς ἂν ὁ χαλέσηται ὁ ὄνομια Κυόζου, σωϑησέται. 
εὖ “λοι 9 Ὁ  φᾧ , 0 ΜΔ] δ .. καὶ’ Ως ΜᾺ 

Δ᾽ Αὐδοὶς ἰσοαηλῖται » ἰκούότατε ὅδσ λόγοις Ουπις : ἰησοωυ (Ὁ 

τς Ναζώβαγον, ἂν δῥὼ τὸ 8 Θεοό Σοχοδεδψγμένω εἰς ὑμας δυ- 
! ὉΡΊΩΝ ᾿ Ὁ τῷ ᾿ ; τς τὸ πο ύς, δ ον, ᾿ νι» τ᾽. γε, ! 

γα μι ἐσενὴ τέρφισι (ὃ σημιεῖοι, οἷς ἐποίησε δὲ ἀφ ὁ Θεὸς ἐν με-- 
ἕ Γ΄. δῶν τος ὦ , λήκ ΠΟ “ ε ! “ 

συ ὑμὴμ ᾿χαϑῶς κᾷι ἀυὐηὴ ὀϊδωτε,, ἴφυτον τὴ ὡϑισμκένῃ (ζουλῆ. 
᾿ ͵ ᾿ ) : Εἰ χτι Ε . ὶ ο᾽} “- ᾿ ἢ “"" Ἢ, ; ͵ - 

Ἶ ἡ πσϑρ)νώσέ ΐᾷ Θεού ἔχ δτον λφιξ ὄντες δια χέοφν ἀνόμων, 
; ᾿ ͵ .ὰ κ« .- δ γι, Ρ ΕΝ ᾿ αλέΠοέονΨἔν 

: χοϑοἐπήξαντες ἀμεϊ λέτε" ὃν ὃ Θέος ἀνέςησα, λύσας ταῦ ὡδἔνας 

ΟἈΉῈΓ . 2. Δαξ))οὶ 50 λένᾳ εἰς αὐτὸν : Προωρῳμίω ᾧ Κύρμον ᾿ψω- 

| ». πιὸν μου διᾶυταντὸς, ὅτι ὡκ δεξιῶν μου ἄδην, ἵνα μὴ σελϑυϑώ. 

. Διαϊυτ δυφράνϑηὴ καρδία μου, νὰ ἠγαλλιασοώτοὴ [λώδσεα, 

᾿ μου: ἔτι 3 ὡ Ὶ σοίρξ μου κατασκίευὡσά ἐπὶ ἐλπίδε" τι ἴοι ἐίκω 

᾿ τιλοίψ4ξ τίου ψυχέού μου εἰς δου, οὐδὲ δωσής Ὧ ὅσιόν (ου 

., ἰδεῖν διάφϑοραν. Εγνωφασὰς μοὶ ὁδδις ἕωης, πληοώσής με 

«Ε» δφροσέώωης μὴ ἃ χυοοσώπου σύ. Ανδρες ἀδελφοὶ ὀϊξον εἰπτεῖν 

μι πωρῤῥησίας πϑὸς ὑμας ὐϑλ τῷ ποιχϑλώρχου᾿ Δαᾷ)σῖ, ὅτι εἰ γιθαφ.β.8 

ι λ. ! “ ν .- ΙΣ 2 ᾽ .- ΝΟ γ) ω. 

καὶ ἐτελάύτησε τὸ ἐτώφη,, ὁ ὃ μδῆμα ἀυΐ ζξιν ον ἡμὰν ἄχρι 
“ ς β. ΤΥ ὩΡΕΜΝς “΄ε !  χαὺτ ὁ {ἡ 

ὑλρλα Τ τῆς ἡμέρας ταυτῆς Γ᾿ ρηφητης οὐ ὑππύρχων, "ἡ εἰδῶς τι ὁρ-- 
ν ον Ϊ 

ες κ " ε κν. ᾿ ] ᾽ 

᾿κῶ ὠμόσεν ἀυπὺὸ ὁ Θεοφοΐν καρποί τὴς οσφυος ἀυΐρ ἢ καὶ 

᾿ς.» Ι! "5, ! ᾽ τοΣ 

στέρκα ανγαςησήν ΝΧ ν, καϑιστα ὧι , ϑρὸνεᾳ αὐή' χυθ91- 
ας. } ΠΝ Ι ΄ν ει. 5» ; 

ὅν ἐλάλησε “τὐϑὰ τῆς ἀγαςαάσεως Τά Χραςοΐ, οτι οὐ κατε- 
Ι της ..}}. τ᾿ » κ.« ὁ αὶ ε ΛΞ : -τ' (δὰ 

ες λαῷϑη ἡ “ν ἀυφ εἰς δου, οὐδὲ ἡ σοὲρξ ἄμμῳ εἰδὲ δια 5υ-- 
Ι ΕΥδὲ “ιν ἡ ε λ . Ι ε ““ν 

ρᾶν. ζουνον τὸν ἴησοιίν ἀνέςησεν ὁ Θεὸς, οὐ παντες ἡμεῖς ἐσχκεν 
Ι! ᾿ ἡ δεξζ “ον ᾿ ε ς δ ! ᾽ ἐ Ζ΄᾿ 

μδρτυρες. Τη “« ον τὰ Θέὸ ὑψωϑεὶς, τίευ τε ἔπα λίαν 

15. 1} ἶ (ὼ λοι γ᾿ ἐΣα Μο. κι ττος ὑδὲ φφ τραι 
“αγου πνθματὸς λᾳίοων .“»α 7’ παῦος, ἐξέχεε τοῦτο ὃ γὰὺν 

ταδί ἡ ᾿ ! Ἣν 4 » δ ες ΔΌΣ 3 ! ᾽ τλ . λ 

μεῖς βλύποτε ἢ ἀκϑετε.οῦ "ὦ Δαζσὶ ἀνέζη εἰς κῦσ σρανοις, 
“ἡ, λοι νιν ον εὰχ ἣν Ἕ Ἵ » ΜΓ. 

γα » λέγφὴ αὐτὸς, Εἰπεν ὁ Κύριος πὸ κυθιῷ μου, κῶϑου οκ δε- ", 
κα τ Ν ἜΣ ΜΜΣΣ ΜΜΨΟΝ ἢν ταν ὍΣ 

Ζ-. ξιών μου, Εως ἂν ϑὼ (ν᾽ ἐγθροις (υ ιἱπυυπόδιον Τὴμ ποδῶν 
“᾿ς ““ΌΌ ΘΠ ΒΕ “» Ὁ ΩΝ τῶ Ι ᾿ 

(υ. Ασφαλώῶς οἱν γινωσκέτω πὰς οἰκὸς ἵ σροηλ, τ κὴ Κυρκον ᾿ 
᾿» Ἄν λὲς νιν ΧΖ ἜΝ καὶ , 

καὶ Κραςον αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐποή!σε, ὥουτον 

Κιφ. 1... ᾿ 

΄ γάλι. Ε 

ἴησουν ὃν ὑμεῖς ἐ- 
 ν ἀδος ἐν ! ᾿ λ - ἢ ““ἭὍ᾿ ἱ “ 

᾿φαύῤφσοτε. Ἀκουσοῶπες δέκα τενυ.γη σοῦν ΤῊ καρδιᾳ,, εἶπον τὲ 

πσοὸς ον Πέφον δ ὧν λοιποις Σὐποςολοις : Τί ποιήσομδν ἂ»-- 

“"-: δρες: ἀδεχῷοι ΠΡ έζος δὲ ἔφη πσϑϑρ αὐκι, Μέτων οήσοιτε, Καὶ 

ο΄ (αηιϑιέτω ὕκαςος ὑμὴν οὐ δὶ τῷ ὀνόματι ἱησοΐ Χοχεοῦ εἰς 
Ϊ ἶ 

, . αν δ “" τς ταν ποὖν ΠΕΕΕΈΞΞΕΕΣΞΕ 

τοῦ ̓ϑεψάτου᾽, χάϑυτι ὁκ ὦ δυατον κρατειάναι! αὐτὸν κ᾽ αὐ-- 1 ξδυ . 

. ὑμὲνγοβ δξην ἡ ἐπαήελία καὶ Οις τὴν 

λὼ ἔἐρουσει- 
λήμε φοζες π 

(ὦ μάχες δὴ 
τ , ] 

“χώτος αὐτϑις. 

4«, 
͵ 

1 πιςτυστωπς. 

: μετελαμ( νον “φοφηῆς ἃ ἀγαλλιάσῃ ὠ ἀφελότηη καρδίας, ; 

δᾶ, 

ὠποδεξα μϑμοι τὸν ἰδ 

ο΄ ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ. λι} 
ἄφιόιν ἐμδῥηνῶνμὴ λήψαιϑε τίω δαρίὰν δ᾽ ἀγίου πνδύμα τος", 

Οῦς τυωνὸς ὑμδΆϊ, καὶ »πῶσι Οῖς. 
ρα δ πὰ νν πρὸ κε ῥλδε Θελε ἐν: ἐς μαλρὰν, ὅσοις ἂν προσκαλέσηϊαι Κύφαος ὀίθεος ἥμιν. Ε 

ροὶς τα λῴφοις πριδίοσι δνεμδδρτύρετο χὰ ἀρρεκοίλει, λέγων, Σώ- 
κολιᾶς ταύτης . Οἱ ῥδω οἱῦ ἀσμένως 

αἱ ὡσεὶ τεκοίλιαι στιν δὲ χοϑσκαρ »νε.ν σῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἀὰ; 
“Θ᾿ ιΛΑ “Νὰ . 7... »" χλον ῥ , 

έροιῦγτας τῇ διδα χη" Συτοούλων ᾧ τῇ κοινωνίᾳ τὸ τὴ κλάσᾳ 

τοῦ ἴνρτου ᾧ τῆς «οοοσευχοῖς. ἐγνετο ὃ γεση ψνχῇ φόξος" - ' ΘΝ ᾿ 

ΡΟ ν - ῃιῃᾳᾳψυιυ.: δι τς δ 
αμνουντες ΤΟΥ ΤΟΝ ἐχοντρ γοαῖθαν χυϑθος ολον τον λον. ὀ δὲ 

᾿ -. ᾿ ! ᾿ δες’ ω ΦΨῳ κὺ " Β ᾿ 

Κύρκ(Θ: «σεοσεῖϑη τουὶ σωζομδυους κα, ἡμιέραν τῇ ὁκκλη-: 
; 

λ 

ἃ " ῃ ι 

δ 5 ἐξα δίϑησαν, καὶ πϑϑσετέϑη-. Η΄ 

Κιφ.ἢ.2 | 



Μαῖϑικζῦ 
ες μον 4.Β 

λικ. "Ὁ 

ΕΓΔ: 

«λυκικό. 2 

Σωχόῦ 

Δλώτ 

ἄπο 

αὐτόν; Ἰϑϑων κ ον 
ων ἡμ' " ἐῤυξασε τὸ τὸν ΤῊΝ πο ηκαῦνρ ὑμεῖς "παρεδαῦ-- "μὲ Λλυα 

ξαξζ τον Οῖν τοξν πε τ οι ζερν κρέα πόσον φι ΔΤ ε τνεψρρε δυο ΟΣ ΣΝ 

᾿ ἘΣ - ἔχ ῃ τ Σς 
Ἶ ᾿Α͂ΝΝ μ 

ἘΠΡΆΞΈΙΣ 

ὥγης ἔκϑικί ζει: ἰδὼν αὶ ἐπὶς ἐὠπεκρίξατο πρὸς ὃ λα 
ες ἵσψανλλη Ὕ Δ, ϑαυμ, μάψιη ἐπὶ Ούρα, ὴ ἐμῶν: ΝΜ «νι- 

ἐμ ηἰλλαξής πεποιηκόσι τοῦ αι πατεῖν 
ἐμὴ ἰσαὰκ καὶ ὁ ἴακωζ, ὁ Θεὸς ὥσω- 

κατὰ, ζρὶ ἡἠρνῆσι ἰοῦ 
ἐκαήου ἡιν θὰ παρῆν ὑμεῖς ἐν τὸν ἅγον καὶ δίκαιον: ἢ ἰρνήσοιαϑε, καὶ 

ἡτήσοιθϑε. ἄνδρα. φρονέω μαϑέωῶ αἱ ὑμῶν, ὃν ὃ ᾿ Ἔρχρλθὰ τῆς 
ζωῆς ὐπεκτείνατν, ὃν ὁ Θως ἤγφρενὶ ὡκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς. μῶρτυ- 
ρίοὲ πεν καὶ ᾿ θλ τ ἬΝ ἢ πίργ τ τν ὀνόματος αὐδῷ, Τοῦτον ὃ ὃν ϑεωρέτε 

καὶ οἴδουτε, εἐσερέωσε ΩΣ ὄνομα αὐτώγα ἴα οἰ πίῃς ἡ δὲ ἀ ἀμ ἔδωκεν 
ἀυτῷ σίω ὁ ὁλρκληεχαν ταυτίω ὠπέναντι παύτων ὑμὰ. Καὶ γι 

ἀδϑὲλ οὶ: οἶδα ὃ ὅτι κτὶ α ἀγνοιᾶν ἐποδξατι, ὥρη καὶ οἱ ἀμ α 

ὅγες ΚΣ "ὁ 3 ) Θεὸς ἃ ᾿ περκαπήηίε εἰλε διαὶ ξὸ ἐθμδυπος παιΐτων 

ποδοφητῶν αὐτοῦ σα δεῖν. τὸν Χραρὸν, ἐπλήρωσεν οὕτω. Με- 

" πεοῆσατε οὖν καὶ ᾿ οὐ λιορέψατε, ἐς τὸ ὀξαλειφϑιῶ ϑέιγαι ὑμῆι[ς 

αὶ 

-. ν 

ἑϑ΄υ 

Θεὸς ὑμῆϑς οκ 

᾿ας ἀμδρπίας, ὅ' πῶς δ ήιϑωσι καιροι ἑαὐαψύξεως »αὸ, πσδοσω. 

που τοῦ Κυράου, καὶ Σπορείλῃ τὸν ̓πρϑκοκηρυγμένον ὑμῖν [η- τοκέες 

᾿ σου Κραςὸν, ὃν δέ, οὐρανὸν μδὲἐ δέξαιϑαι α ἄχοιὰς ̓  ὡνᾺ σαένν. δ. 

καπρκείσεωςπαίτων ὦ ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς δια φύματος. παύτων. 

ἁγίων ἀμ προφητῶν αἰγὲ αἰῶνος. Μωσῆς μδν γα, “θοὸς 

οὖν πατέρας εἶπεν, ὁπ «αεοφήτίω ὑ ὑμῖν ἀναρήσᾳ Κύρκος ὃ 
ἀδελφῶν ὑμὴμ, ὦ ὡς ἐμέ, ἰυς, ὦ ἀκούσεοϑε κτὶ ῳ 

παῦτα ὅσωι ἂν λαιλήση ποεϑεὺ ὑμας. ἔξει δὲ, “πῶσαι. ψυχὴ ἥ ἥτις. 
ἂν μὴ. ἀκοῤσηῆς φοδρφῆτου ἐκείνου. ,ὀἰξολοδράυϑήσεται ὁ ὡκ “τοῦ 

λαοό: Καὶ ποιντὲς δὲ (ῷ «σεϑφηται: δυτο Σαμουήλ καὶ δ ἀρ κα--. 

᾿ϑεξῆς, ὅσοιὲ ἐλάλησαν, καὶ ἀσονκαίγίειλαν. τὰςρ ς ἱἱμέρας παν- 

ταριὑμεῖς ἐρὲ ὅο, ἘΠ θυ φητῶν, καὶ Ὥς διαϑήνοης ἢ ἧς. διέϑετο 

ὁΘεὸρ Ὑ 50. 9 ὧν πατέρας ἡμλδ, λέγων πρὸ. Δ. ̓ὑρράμε," Καὶ. 

ἡῶ: ἐποίρμαπι. σοὺ ᾿ δε δυλργοϑηζονται γπιῦσοι! αἢ πατεκαὶ τῆς γῆς... 
Υμαρῶν ϑεβτον ὃ Θεὸς δφαζησας ἂν ὥὼ αὐτὰ τ μπῶ, ἀπέ- 
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'Λαλριιύτων δ αὐτῶν πυϑϑς. ᾧ 

Σαδιδουκάμοι. διά ονούμδυοι διὰ τὲ 8 διδάσκον αὔτους δ λσιὸν, 

ΧΟ κατα λλόιν ον Ίς ἰ Ἰνσοΐ τίω ὁ ἀνάφασιν ὭΣ οκ νεκρῶν" ᾷ 

ἐπέξαλον. αὐτοῖς ταί χεῖρας, Καὶ "" εἰς τήρησιν εἰς τίω αὖ- 

Θμον" (εὖ γωρ ἑασίρᾳ ἤδη. Πολλοὶ δὲ τὴμ ἃ ἀκουσαύτων ὃν λό- 
ον, ὀἰπιρευσὼ "Ὁ ἡ ἐγμυηϑη ὃ δριθμὸς [5] ἀνδρῶν. ὡσε! ἡλελιά- β 

δὲς πίνε ̓ Ἑγϑετ δὲ ο) πὶ πίω αὐθον σὰυαγϑίευαι αὐτῶν 
ὧν ΦΦᾺ τας καὶ πρεσβυτέροις . ἡ )λζαμμαῖεις εἰς ἱερουστω- 

ες λήμο κου Ανναν τὸν ϑρχερέα, Η Καϊαφαν κα Ἰωάννίιυ τς Α-. 

λέξανδρὸν, καὶ ὅ ὁδοὶ ἡσον ὡς ἥροις ϑρχεεροδοκο κα ἢ φησειντες 
αὐτοις ἂν τῷ μεσὶω, ἐπαυϑάνοντο, Ἐν ποίᾳ δαυάμει ἢ ἡῶν ποίῳ 

ὀνόματι ἐποιησοετε Ουτοὺ ὑμεῖς: ; Τότε Πέζος πλησθεὶς πνόν 

τὸς ἀγήν εἶστε τϑὸς αὐτοις, ἃ βχόντες “ ᾧ λαοί κὰ .1Ὁ πρεσβύτεροι ξ 

ἱσρφλ, εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀὐακρινόμῖθα. δι δεργεσίᾳ ὀῤῥρώ ̓ 

“πε ἀθϑενου ἐν τών ἐδ δα σέσωςαι, γνωφὸν ἔσω πᾶσιν ὑμῶν κἡ παν 
Ὡς τῶ ϑ λας ἰσερολ, ὑπιὸν Τῷ ὁ ὀνόματι ἱησοά Χραςοΐ »»ό᾽ Να- 

ζωραίου,δ ΟΥ ὑμεῖς ἐραυρώσαιτε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγήρον οἱ νεκρῶν, φ 

Οὐτῳ ἔξει πουρέφηκεν ξνώπιον ὑμὶμυ ὑγεής. ̓οὗτὸς δξην ὁ λίϑος ὁ 
ὀξουϑθενηϑεδύφ᾽ ὑμλμ ἿὮ οἰκοφὸμοιύτων, ὁπ βοόμῆμθ᾽ εἰς 
κεφαλίω γωνίαρ' καὶ ὅκ ἔςν Ψ ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτήρ ῥα" οὔτε , 

Ι ᾿ 
γαρ ὄνομα ̓ἄξιν ἕχξον ἡ ἰὰὰ ῷ οὐρανὸν, Ὥ  δεδομδυ (Ὁ ἐν δώ- 

ϑέθοποις,, ον» ῷ δ δε! σωϑέεδαι ἡμᾶς. Θεωροιώτες δὲ ΤΠ ἐξϑυ 

παῤῥησίαν καΙ ἰΐωζωνου, ῷ καταλαβόμδυοι ὃ ὅτι ὀλύϑρροποι φ- 
λράμμαποί εἰσι "0, ὁ ἰδιῶται, ἐϑαιύμα ζον, ἐπεγένωσκὸν τέ αὐτριᾷ 
ὅτι σευ τῷ ἰη δ ἡ. ἤστν " τὸν: 3 ἀϑεϑῦπον βλετωντες. σιν αὐτοῖς 

ἔσωτα τὸν τεϑεξαπευμδύον, οὐδὲν εἰ ἐρον δ πείσειν. Κελεύσουτες; 
3 αὐτοὶς ἔξω ἐξ 5 σἰξυεφίου. ὠπελϑεν, σὰὠέξαλον, ρθθς λή.- 

σλιν αὐτὸν ν ἀὐλοχριὗτα ὑμας ὃν τῷ ἢ ὑπερρίφεν᾽ ΠΝ 
ββ πονηραῶν ὑμὴν". 
“λριὸν͵ ἑπέησσυν ὦ αὐτοῖς Φὶ ἱεῥῆς ΟΣ ὁ φρατηγθς τ Ν᾽ ἱεροῦ καὶ: οἷ. 

ΠΕ ΠΣΠΕΙ 

. 

εν 

Γ Μαῖθια δ. 

λοις, λέγοντες, Τί [πορίσομδυ (ΟΣ ἀνϑρώποις τούτοις: ὅτι δ γ)Ὁ γὺς. 

γγώρον σημεῖον γδλονεδι, ἀὐύτῳν, 7 πιῶσι "Ὅς κατοϊκουσιν. Ἱερεσο- 
Ἀηβι Φανερὸν, καὶ ὁ ου. ΤΡ ἄμῖβα, α, δρνήσει ϑα ΣᾺ γα, μὴ ; "7: 

πλέιον διανεμηϑῆ εἰς, ΩΣ ἀπειλῆ. ἰὠπειληουίμϑθῳ α αὐτοιρ 

ΠΟ ΣΠΙΝ 

" , | ᾿ ἢ ᾿ 

μλκβη λαλεῖν φιλὶ τῷ τῷ. ὀνόμαπ' ἴτω μή δᾳγῃ ἀὐνϑρῳπων.. 'Καὶ: Δ 

ἘΣ πὐκον ν κΣ 

᾿ ὑὐχῦν ΤΕ, ὦ ὃ: 



- Ου ὁ ἐνπὼν “πὶ έ ρβία ξαν ἔθνη, κα λαῖοι  ἐβδηότησευν κενά; ἴων , ΤΕ δὲ οἱ οἱ νεώτεροι σιξυέςηλαν ααὐὴὸν ὍΙ. ὀξενέίκαντες ἔϑα ψαν. 

» ῥιπύδες λα σίχεις τὴς γῆς, κὶ οἱ ρΆϑντες σζωυήχθησοιν οὶ τὸ ΠΕ ᾿ ἐγλϑετο ὡς ὡρών τϑλῶν διαςημα, "ἡ γωυὴ εἰμ; μὴ εἰδῦα, Β ' 

. αὐτὸ χῳ τὶ τοῦ Κυρίου καὶ Ὁ τὶ χοῦ Χραςοῦ φὐτοᾷ. Σιιυήχθησειν ἊΣ ᾿ ] “ὃ γεγονὸς, εἰσηλϑεν: ἀπεκρίϑης ̓  αὐτῇ ὃ μι έφος, Εἰπέ μοι εἰΌ- Ἢ 

»»ὲ ἐγ’ ̓δληϑείας "ἀπ τὸν ἅγιον πα δὰ Οὺ ἰη(οιῶ, ὃν ἔχξασας, ἐκ κε σοῦτου ὃ γω δέον αἰπέδοῶε. Η Ὁ Ἔνπε; Ναὶ Ὀσούτου. Ο δὲ Πέ- 

,͵,. 2 Ἡρωδοηςτεκὶ Πόντος Γιλοῖτος, σὰ ̓ ἔθνεσι καῇ λοιδὶς ἰσροιλ, δὼ ὧς εἶ εἶστε τεὸς αὐτέων, τί ὅτι σἰξυεφφώνηϑν ὑμῶν πειράσαι τὸ ᾿ 

ποιῆσσει. ὅσαι ἡ χείρ (υ Καὶ ω [ βουλή σου μαεφώφασε γβυέῶαι. πνέμα Κυρίου; ἰδοὺδ οἱ ἱ πόδες Τμ ϑαψαντων ᾧ δὐδρα, σου, 

Και ζὰ, ναῦ Κύρκε. ἐπιδε οἷα ταῦ ἀπολάς αὐτῶν, ΧΟ ὶ δὸς Ὅις ἐπὶ τῇ τὴ ϑύρα, τα! ᾿ οἰξοϊσοισί σε. ἔπεσε:  ὥραχοῖμα χῆνα ζὰ 

δούλοις. ς σου, μῶν παῤῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν ἀδϑν σον; ὡ Τῷ “πῦδας ἀμφ, ΚΟ [ξοψυξων. Εἰσελϑύντες δὲ οἱ Ἶ νεανίσκοι ἄρον 

ω χεῖρα σου ὀκ τείνειν σέ εἰς ἰασιν, κῳλ σημεῖα καὶ τέρφίτα »ἱ- | 
αὐτίω γεκρ ἂν, οἱ ξεν ἐμανπεοὺ ἴϑαᾳ “αν φῳεὸς ̓ οὔρια “ 

νεαὶ ὅια τοῦ ὃ ὀνόματος ἡ ἄγίου παι ς σου ἱνσοέ. Καὶ δεηϑὲν- τηῤ ὦ ἐγ 410 φόζος μέγας ἐφ δλίω πίω ς ὠκκλησίαν, ᾿ ν᾿ Οὶ 

τ΄ ἡηῶν αὐτῶν ἐσουλδ᾽η ὁ πος Ἢ ᾧ ἢ σινηλμμένοι, καὶ ἐπλή-- πείντας Ὅι ἀκούοντας τοῦτα. Διὰ ὃ ΤΜ χήρων τῶν Συτοςύλων β 
) ": ὅϑη στιν ἅπαντες πρόυμανπς ἁγίου, Γ ἐλοέλοων. πὸν λόγον. τοῦ τὐνει ας ς ἐγδθρετὸ σημεῖα, ᾧ τέ τέρατα τῇ Ἴῳ λαῷ πολλά. ὦ δ Ἰσαν ὁρδὺ 

δ τι Θεοῦ μδὶ μῳ παῤῥησίας. ,Τοῖν πλήϑοις ἣΨμ πισευστντίων ἰὠϊὲ ἢ μαδὸν ὥποδῆες ον τὴ σοᾳ ᾧ Σολομώνηες. ΠΕ λοιπῶν οὐδεὶς ἐ- Τ΄ 

δὰ ἃ καρδιὰ: ΑΙ ἽΝ ψυχμι μία, καὶ ̓οὐδὲ εἰς πῶ ὑπαρχόντων υπῷ, τόλμία κολλαάὶς ἀύτοις, ΟΝ ἐμιεγαιλειοεν αὐτοις ὃ λᾳος. μαλ 

λον ἴδιον ἐῇ), ΝΥΝ ω αὐτοῖς ἅπαντα χρινά. Καὶ μεγάλῃ, Ἢ ᾿ λον ἢ ᾿ τυϑϑσετίϑεντο πρείονπερῖῳ Κυρίῳ; ̓πλήϑη αὐδρῶν ὃ Ν Καὶ : 

Η νάμει αὐ πέδι δοιύυ᾽ τ μδρλύρκο Φῷ πέρολοις Δ ὁ ἀναςείσεως ἫΝ ὑμϑ νὰ γάσαροων" ὡςτέ καὶ ἐν ταξπλατείας ὀκφέρῳ Οιὶ ἀϑενεὶς, Ὁ ας , συ 

Κυρίου: »ἤησοδ," 'χέξες τε μεγλῇ ἴω δ Φη παήτας αὐτοιῖ. Οὐ- πχαωδιαι ἑμῳ ϑέναι δὐχι κλινῶν οἰ ἡ κραβξάτων, γα ἐρχομδυὸυ Πέζου κἀν ̓  ἰς δ 
δὲ δὼ ἐγδυίο ιρὑπῆρχινεν αὐτῆς: ἐδφο: γα ἐτήτορες χωθέων (ἃ. ἐἰνμόονῃ ᾿ σκιὰ : δ)]ησκιάση Ζινὶ αὐτῶν.᾿ ̓ (ψήρχετοϑ Κρ ὃ πληϑοῦ δ δι πέ- πο πο 

ἧσ οἰκιῶν ὑπήρλϑν, πωλοξυτες ἐφϑονἢ ; ε ἡμὰς χ γιῆρασκομέ- ἀαμμοένας οκἕ πολέων. εἰς ἱερουσωλήμ, Φέρόντες ἀδϑενεὶς ᾿ ὀχλουμέ- ᾶ,. ᾿ 

νῶν, Οὐ ϑοιώ πῶ δὶ πόδα; δ᾽ ὑπορλωρθελδγνοσὶ! ἑκά- ἜΑδοΣ γρυς λ'χοὺ πγδυμάτων ἀκαϑείρτων, δἴπινες ἐθερφιπεύονήο ἃ ἅπαν: ἃ 
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εἰνανς αὐτεὶ, περίνφολλαν αὐ τῖ τὴ μαϑόλου μυὴ φϑίξ͵ ὁ 660 ᾿ς,.,.. ᾿Ὲσωκαϑθνάνπρχρήαν ἄγεν. ἰωοῆοὶ ὁϑθικλνϑὸ Βαρνέδα; 
᾿ΑΝΑμα “μοδ Λδέδκο δϑὶ τῷ ὀνόμαῖο ποῦ ΤῊ γι οἰ πίτος Ν χοῦ ἢ: Σπορόλων (ὁ {81 ιΣθερμηνόνόμδρον ὑὸς αϑρακλήσεωξ, } 

καὶ Ἰωάννης σρκρίϑεντες ἀσεθς αὐτοις ἄπον, Εἰ δίκαιον ὅν. 

μη ηΝΣ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶι Β4 Θεοό, κρίνατε οὐ ἀκούοιν μιᾶλλον ἥ 

. διωάμθα γὰρ ἡμεῖς ἃ ἀἄδομδν ἀ ἐκούσουμδι, μὴ λαλεῖν. Οἱ ᾿ 

δὲ σθϑστεπειλησοι, μδροι ἀπέλυσαν αὐτοιῇ, μηδὲν εὐ δέσκοντες 

τ πῶς κολσίσωνται αὐήοις, δια ἐῶ λαιὸν, ὅτι παΐτες ἐδόξαζον | 
τὸν Θεὸν δ τῶ γεγρνῦπ᾽ ἐτῶν. γαρ Ἰώ πλειονῶν τεασακ ρφίκον-- 

ΓῈ ταὸ ἀνϑέφοπος ἐφ᾽ ὃν ἐγέγθνει: τὸ σημεῖον τοῦτο ὃ ἰάσεως. δστο- 

οὑλυϑέντερ ὦ δ ἦλϑον ππεὸς εὖ ὧν ἰδίοις, ΟἿ ἡ ἀπήηειλαν ὃ τὰν τοὺς 

δ αὐτοιΐ οἱ ἱ δρχεερεῖς καὶ δὲ ἱπρεσβύνεροι ἘΡΥ, ὧδ ἡ ἀκούσαντες, 

ὁμοϑυμαδὸν ἦραν Φωνίω «ρϑὸς τν Θεὸν, Ὁ: εἶπον, ̓Δέασοται, 

σὺ ὁ ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας ὯΣ οὐρανὸν καὶ τίω γίω ὁ πίω ϑάλοισ- 

σαν ὦ παῦτα ὦ ον αὐτοῖς. ὁ ὁ διὰ τόματος Δα(ὶο]. τοῦ παιδὸς 

τ δος δ ψη παν δ χολξέδοες χὐς ὐτ νῶος ταῦ κοι τς τἀ δορμῶς πο κε ρον ς κυ τριχῶν ἀφοξέξῳ ες μὰ 

ἐς. 

ὑπ ἃ »Κύπριος τὸ Ὁ γγυ4, ὑπαρχοντὸς ἀυπὸ ἀγροῦ, πωλήσας 

ἰυὐεῖκε ἡ ϑλφημα, Χ ᾿ ϑη να οὖ ὃν πόδας ἢ! τ ποφολὼν. 

- Α͂νήρ δέος Ανανίας ὁ ὀνόμαπ; σὼω ̓ Σαπφείρη Τ γευ αικὶ 
αὐτοδὲ ἐπ λησε κτῆμα, Ὁ ἐψοσφίσοιτο Στὸ δ τομς, σἰξυφδυας 
Καὶ τῆς γιωαικὸς ἀυΐς, ΟἹ Ὁ ὠψέϊκας μέρος: π 1 χῆνα ζι; πόσαις δ Ἵ 
Χπορολών ἔϑηκεν. Εἶπε δὲ Πέζος, Ανανία, δναντί ἐπλὴ ̓  σεν ὁ 

Σατανάς Υ καρδίαν σου, 

ΚΟΗ ἱνοσφοίσει θαι πο τῆφλεμης 3, ϑωράς! ; οὐχί ἰμδρον, σθ! ἔμιε-- 

νικᾷ! υραϑεν ον τῇ δῊ ἢ οἰξοισίᾳ ὑπῆρχε: ἴε ὅ ὅτι ἔϑου ὧν πῇ κὰρ- 
δίᾳ ὁ σ᾿ ιξαῦμα τοιίος ἀν δώϑρωποις, δλλα ΧΡ Θιῷ. 

᾿Ακούων 3 Ανανίας ζν. λόγοις ζύτοις, πέσω. δξέψυξειὶ Ἂ ἐγέ- 

γέ ΤΌ Φόζος μέγας χὰ πούτας Οζι ἀκούοντας ταῦτα. Αἶναςτίν-- 

ψεύσα ϑαΐ σε “δ πνόματο ἁγιον, - 



,... τ ἸΒΡΑ͂Ξ ἜΙΞΣ αν 
μερξιξ) ἡ ἥκντες. οἱ σὶυ αὐτῶ. ἢ οὖσει. ι αἷς 

᾿ χερὰς αὐτῶν δὶ ζι Ὑὐτορθλοις ἡ ἔϑεντο αὐτου ἐν ἡηρήσέ δὺ-- 

: φυλακῆς, ὀἴξαγα β ' 

λδυλετὲ ῳήῳ ἢ ἑερῳ Ἰῷ λαῷ παντὰ ἡ ῥήματα τὴς ζωῆς τ ταὺς- 
τὴς: Ακουσονῆές δὲ ἐἰσῆλϑον χοῦ ὙΩΣ Ὅρϑθν εἰς ἱερὸν, καὶ ἐ- 

δίδασκον. αβραγβυόῤδυορο δὸ ὁ ϑρχνεράυς κὰ "ὁ οἱ σίωυ , ἀυπᾷ, σίζωε- 

καί λέσοῦν “ὃ σϊυεδριον κα 0 παοῦ τίω γεροισίαν ' ῃ ὕων ἰσραήλ, 

ρέται αϑραγβυόμδυονε ὃ κχ δρον αὐτουξ"ἐν Τῇ ἢ φυλάκῃ Δὐαφρί- 

ψώντες 5 ) ἀπήτξειλαν » λέγοντες, Φ τὸ ἡμδὼ δεσμιωτήξον. ὥ- 
ρομδι: καικλφσμένον ὧν πείσῃ, ἀσφαλείᾳ, κὸ 

ξωὶ ἑσώτας Φδ9, τ δ ϑυροΐν Δὐαίξαντες ὃ Ὀνέσω ἐδένὰ ἀὕρομδι, Ως 

ὃ ἤχουσαοιν ζι λόγοι Ούπις ὃ δ. ἱερᾶς καὶ ὁ φράπηρος ΤΣ ἱερϑ 

᾿οἤρο μὅνΘ᾽ ϑέγις ἀπητίδιλον. ἁυ τοῖς. λέγων, Οὐοἰδοὺ οἱ οἱ ἀὐδρες 
ἃ 2] 

οιἕ ἐϑεαϑε ἐν τῇ Φύλανη μὴν νῷ ἃ ἱρῷ ἐρώτες χαὶ διδάσκον- 

9Π: μ δ λαιόν. Τότε ἀπελϑῶν. ὁ φρατησθς. σίὼω τὸς ὑπηρέταις, 

ϑαιϑωσιν. Αγαγϑήερῦ “) αὐτοῖς ἔςησαειν οψΊῳ. συνεδρίῳ ὦ ἐπη-- 

λαμδὺ ὑμῖν μὴ διδοισκᾷν οἶδ Ἴῳ ὁ ὀνόματι Οὐτῳ; : ὧα ἰδοὺ πε- 
πληρώκατετ πίω Ϊ ἐρουσοιλήῆμι τὶς διδούχης ὑμὴν τοὶ ̓βούλεοϑε 
ἐπαγαγεῖν ἐφ ἡμας ΝΣ μὰ Ὧν δύϑῥώπου, Ούτου. Αποχριϑεὶς 
3 ὁ ὁ Πέζος κα Ἀγ σὶ ἱ ὐποσολρ εἶπον; ὙΠΑδαρχεν δὲν ἡΘεῴμά ; 
ἀὐδρώποίς. ὁ Θεύς. ́  παπέρων ΒΡΩ͂ ἼΣΑΝ ἰνσοιῦ, ᾿ ὃν. ἐμ 
διεχήεέσιιθε ημασοίεν τ λωῖ Οὐ ὯΟΥ ὁ Θιος ἐλ γα 

ο Καφι ἢ 8... 

ρέσις Ὁ: “Ὁ ὀλήεϑησαιν ζήλου, καὶ, ἐπέξαλον ταῦ, 

μοσίᾳ. ̓ Απελος ἢ δ᾽ Κυρίου διὰ" τῆς νυχτὸς ἰώριξε τα ϑύρας Φ 

τε αὐτοιβ, ὦπε, Ποράύεθϑε, ΧΦᾺ  σευϑέντες ἥ 

ᾧ ἀπέρήλαν εἰς Ὁ δεσμιωτόθλον, εὐχθίουαι, αὐηὶᾳ. ΟΦ: ἢ ὑπη- 

᾿ ὧν φύλακας" ς.- 

ᾧ οἱ ἐξργνδᾶς, δοητόροωυ αἰδὶ αὐτῶν, π [δὲ ἥροιτο δ 70. αὔνα- 

ἤγαδυ. αὐτοι; οὐ ιῳ “βίας: ἐφοξοιῦτο δὰ ον λοιὸν ἵνα, μη λι 

ρώτησεν αὐτοῖς. ὃ ὁ ξιργερδὺς, λύγων, Οὐ αδδαηελίᾳ πευρητε! εἰ-- 

πε πο πω τ πον ον τ 

τῶν ΑπΠΟΣΤ., τὸ 

ἐχ, ἱλῴσεν ἔξω βεαχύπ οι τορόλοις ποιήσοι. «εἰπὲ δὲ ὅθθς 

εἡὔῆιις Ὅύπις, ν »ϑῃ 
ἜΝ ἐςη Θῷδας, λέγων εἶναι! [να ὶὶ ἑαυτὸν, :ῷ. ̓φεροίς- 
ὰ ἡϑὴ ̓ϑριθμὸς Δύφρων ἃ ὡσεὶ τετρακοσίων" ὃς ἀὐπρέϑη; καὶ 

ποτε είσσὶ ἐπείϑοντο ὐτῷ, διελύϑησειν, ΧΗ Εὐγθυὸ ΟΥΤΟ: εἰς; οὐδέν. 

Μετὰ Ὅδτν ἀὐέρη ἰούδαρ ὁ 0  Γαλιλώθ: οΨ ταῖς ἡμέραις τὴς 

Σπογραφης, Ὁ ἀπέςησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐ 75" κῴκεϊνος ἅ-- 

πώλετο, καὶ παϑτες ὅσο! ἐπείϑονηο ὐπὸ »διεσκορπίεϑησειυν. κι ἡ 
γώ λέγω μιν, ἀπόρητε στο ΣΧ ἀὐϑρώπων ζύτων, ὼ ἐάσευτέ 

αὐτοις, ὅτι ἐαν ἥ Το ἀὐϑρώπων η ὶ βουλὴ αὕτη ἡ “ὁ ἔρον ζότ, 

καϊζαλυϑήσετα εἰ Εἰ ὃ ὧκ Θεού δξην. οὐ ̓ δωωιδαιῶς καϊζαλῦσαι αὐ- 

πὸ, » μήποτε "ἡ ϑεομαχοι ἄύρεϑητε. ἜἘπείϑηοῦ 5 ) ἀυτῷ, ῷ “έ9σ:-: 

καλέσοι μδροι οι Χπορόλρας »δείραες αὐρείς εἰλαϑ μα λαλειν 

Θὲ τῷ ὀνόματι ἿΞ ΙΝ: Τησού κὶ » ἈὉ ἀπέλυσεν. ν αὐτοι,. Φ μδρ οἰ ἐν 

ποράνοντο ΧΑ Γροντες: στὸ χυϑοσώπου Ὁ "Ἢ σίωυεδρίου, ὅτι ὑσέρ ἥ 

ὀνόματος αἰὐῳ. Θ΄ κατηξ ὠ ϑησειν ἀϊιμαϑίευαι: πᾶ σοιν ἧ: ἡμέραν 

δ καὶ ὀιοιξαζα 

πῇ τίω φυλα- 
κῆν. β. 

4 ἔσω. 
δᾶ. 

- ο» ἸἼῴ! ἱερῷ "ὦ κατ οἶκον ΡΝ ἐπα τὸ διδιέσκοῆες καὶ Δ δὐαήελ-: ̓ 

δ" δ μωὗροι ἰησῶν δ Χοιςόν. Ἐν πῶς ἡμέραις ταῦταις πλη- 

“ϑωωοντων τὴ μαϑηῇ, ἐγϑβοετο σ»ηὐσμὸς ἢ δ᾽ ἑλλίωιςων χσαϑὲ 

θις ξραιοις, ὃ χω φϑρεϑεωροιιτοῶν πῇ τῇ διακονίᾳ Τῇ ἢ καιϑημέθε- 

γῇ αἱ χῆραγα αὐῷ. Πιροσκαλεσεί μϑροι ὃ ἢ οἱ ' δώδεκα τὸ πλῆϑος ἣ 

μαιϑηπῶν, εἶπον, Οὐκ ρεσον ὅδιν ἱἑμας κααλέψωνπταρ (ἢ) 

λόγον Τῷ τε, δεουκονέιν γρωπέ οὐ ς. ὅχισκέψαϑε οιὖν, ἀδὲλο: 

᾿φὰ, αὐδρας θξ ὑμδθνδρτυρ ψμ 

τκαταφήσαβζ. ἁγίου ἴκκ ᾿ Οφίας.. οιξ ἐ χρζα ησομδυ Θλ τὴ τὴς ἀξθας τ αν, ἰὸς 

ἘΣ μεῖς ὃ τῇ πον Ἴχαι τῇ ἢ διακονίᾳ »" λόγου ̓φεϑοκαῇ ἐᾳ 

ππληκθ' σομδν. Καὶ Ἐσεν ὁ λόγος ἐψώπιον παντὸς ζ πλήϑοις. καὶ ε- 

λέξανο τε ἐφανρν; ὀῤόρα πλυήρη πίσεως. ὴ πνδὐμαίτος ἀγίν, 

.): δ Φίλιστον καὶ. Ππ ῥόᾳθρον ῷ Νικαϑορᾳ. Ἢ Τίμωμα, Ὁ. Τίωρς 

᾿δούαπραρ 
ΩΣ ᾿ Ὑπορόλων. ̓Χ) ἡ προσϑυξάμῆναι ἐπέθηκαν α αὐτοῖς. τὰ χέρας. Καὶ 

Ν ὁ λόγος “ Ψ Θεού ἤυξανε, Ὁ ἐπληϑυνετὸ ὸ ἡ ιθ μθο ἢ μα αὐ ϑηΐ ἂν 

, Αὐδρερ ἰσορυνδῖται, παϑρσέχετε ἑαωτοῖς ΡΝ Ὅν 4 ἀμ»: 

ἧς πρέσιοσειν. 969 ΧΩ Ὅυτων τμῇ ἥςι " 

μδραν κα Χ. Νικιόλοον πξοσήλυτον Αὐϊευχεαι οιξ ἐρποῦ ὀρώπιον ᾷ 

ἐερεσουλὴμ σφόδρα, πολις δ ὀχλος ' ρων ὑπήκιμον τὴ ὕίνέ, 

Η 

)οις ἐπλας, πλήρᾷς πνάϊμάτες ᾿ 



πο φοον ΡΑΝΜΩΝ ἘΡΟΟΗΝ δΝ δὼ. ΡΝ ὡς νὼΣ πο σηος ΜΝ μπὲ ἐμ δὰ ΠΟΘ ΞΕ 5) ἩΟΣΣ Ὡ ΣΣΣΣΣΣΩ ΣΕΣΙΣ ΩΣ Ξε τον ερθουναντς εἰ πῇ ἀντ, ΤΡ , παν κα τὸν ἣν ἜΚΘΩΝ δ ῳΨ; ΠΟΩΝΝ ΦΡ ακ πλε τος ἢ τ ἸΝΣΣ ΤΟΝ Ετὶ 
᾿ . Ἥ 5 ᾿ ὮΝ 

-- ΝΣ Ἱ -: ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤΟ. ι ! 

ΒΕ “ἢ Σ ΑΞ ΕἸΣ ᾿ Ὁ 1 ἰωσὴφ ὠπέδεντο εἰς Αἴγυτθον καὶ ἰὼ ὁ Θεὸς με ἘΕΤΝ 
ἀξηφανορ ἡκῤέρκ' μἐσεωξ' χὰ ϑμωρέμνως ἐποῆ. τόρρυπαὶ Ὁ Ὁ 1 ἀπο Ν ΕΣ ἐξείλετο αὐτὸν ὡκ πασών ΓΙ θλίψεὼν αὐτῶ, ̓Φέδωκεν ἀυπὸ ἡρῃ 

“᾿ σημεῖα μεγάλα εὐ ]ᾷ χα." ὑὐμῤέρησαιν, δέζεες, τι ἕω "ἢν ᾿ δὰ δ ίμα. Ἃ χάδι ὩΣ σοφίαν ἐναντίον Φώραω βασιλέως Αἰγυηῆου, ὁ. κα- 

ἀ δῆς ἤν ἀρ ̓ καὶ ἰδιετοσε ἐχαὶ δικό χον. ΓΗ. τέρησεν. αὐτὸν ἘΝ ἢ ἐπὶ ἐλ ὼ ὃ ̓“ "ὃν δἰκον᾽ ̓ ς Ό 

Αλεξανδρέων; "ἌΡ χα Κιλικίας Ασίαρεσυ πτοιιοτὴς πὸ ἀν τ Ὁ ᾿ς Ἠλϑέβ λιμὸς ἐ λίω Τγίω Αἰγυν οὐ Χαναὰν ,"θλο ; 

: φῦ ΚΡ ἴχνον ἀνηρῆναι: πῇ ἢ σοφίᾳ "ἢ πῷ Ὁ πγόματ" ἐπὴ αὐ υα ,. π᾿ , δας ἀπὰς ̓, οὐχ, εὕρασκον λϑρπέσμκατα οἱ πατέρες ἡμῖν. π β 
, τὰ ἐχφύλα ἤσοσε οὐπίζελε ἄνδρὰς λέλονταρ, ὅπ ἀκηκῤα μὸν ὗν ὑπ ε δι ΤΎΥΜΙ ᾿Ακούσας δὲ ἰακωξ ὄντα σιτα Γ᾽ Αἰγυήῳ, ὀξαπέςᾳ λς ὥν. τε π ρα 

Ἀμιλοιίητοῦ, ῥημιαπὰ βιλείσφημα εἰς Μωσην ΠΩ Χ Θεὸν. Συυὲ- χει αὐπῷ 3 πατέρας ἰὲ μῶν: φὐϑῶτον, Ὁ ον τῶ Ὁ δευτέρῳ Φὐεγνωοί θα ἴω- Γεμμεν 

Α κἀνησονν τὸ τὸν ρον. ΧΟ ̓Ὅις πρεσβυτέροις καὶ ὧν γβαμιμια»- ᾿επ ι) | σὴΦ Όις ̓ ἀδελῷοις αὐ7ῷ: ̓ κὸ Φανερὸν ἔγυει τῷ Φαραὼ 5 

᾿ Ἰὔῤκα! εὐληραύτεου σὰρήρπασειν ἀὐτὸν, δή ἼΔΔΡΥ εἰς ΝΣ σῶμέ- Δ μα ἄτα , 3’ ἊΨ ἣ; Ἰωσήφ. ̓Απορείλας δὲ ἰωσηῷ ἱμενεκαλέσουτο 7" σχτι-- 

τὰ ὅριον ἔρησαν ἐδ μδῥτυρας ψευδεῖ λέοντα, Ο. ἀνϑερόπος ξξέ. εἰδληβις ὅδα τέρα αὐτῷ Ἰακὼς , πᾶσαν πίω συήένειαν αὐτῷ ον ψυχαὶς ᾿ 

ου  παϑεταρῥήματα βλάσφημα. λολῶν. Κ᾿ τ τόπου Ἔ ὧς ὁ ἐξ δομυίκονται πέντε. ̓κατέξη: δ δ κοί εἰ εἰς Αἰγυπῆον, ζ΄ ἐτελά:--: ἘΠ ι 

γίου Τυυτουνὴ λα): Ὁ νόμου; ἀκνκόαμδῳ οὗ ἀμ χέγοντος, δὴ ἴη-. : τησεν αὐτὸς καὶ ὦ πατέρες μἐμδμ." Και μετετέϑησειν εἰς Συ- - ΤΡ 

ποῦν : ὑραιος ξξ. ἐ καταλύσᾳ τὸν ἡόπον ζύτον, καρ νλαξῳ ' τ χὸμ;, ῶ ἐτέϑησουν ἐν τῷ μνήματ' ὃ ὠνήσευτὸ Αθρααμεμης οὐ ὰ 
᾿ νἀ βρέδωκαν ἱὲμὰν Μωύσὴς. Καὶ ἀτενίσειντες εἰς αὐτὸν ἘΣ ΤᾺ ϑργυίου δὰ δα τι Ἑμμὸρ᾽ Συχέμ. πυϑο . ον 

᾿ ἐν παῦτες (ὦ καιϑεζόμδροι ον τὼ Ὁ σιἀυεδρίῳ, ἘΔ Ὁ ξυέλσσηε “ ᾿ γιἷο ὁ ὁ χρόνος τῆς ἐπαιελίας ἡ, ἧς ὦμοσεν ὃ Θεὸς τῷ ᾿ Αὐρᾳαμ, 

πτᾺ -ὥσε!. κρεϑφωπᾶν ἀπόρου. Ὁ “- ᾿ηὐξησεν ὁ ὸ λοὶὸς Ὄ ὺ ἐπληθεύϑη ὧν Αἰγύτηῳ, ἄχρις ἃ δϑίςηζα- ἵἵπαά ᾿, 

᾿ξήπεϑ ὁ δον τρθὺς, ἰ ἄρατ ταῦτα οὕτως ἔμ; ἐα ἔφη, ΣΝ ἡ ληνῆον. σιλειᾷ ἕτρος,᾿ ὃς ὑπ ΜΚ ἰωσηφ᾽ τ γε τιταν: ̓) 
. Αὐδρορἀδελφήχο) πτῦγϑες., ἀκούσατε" Ο Θεὸς τὴς δόξης ὡς. ω (Ὁ ἱὲ ἐκαὶς σε ζιὶ πατέρας ἡμμ, “Ὁ ποιεῖν ἔκϑετα 

ΓΝ ΡΝ ε φϑηϊῳ πι πασεά ἐἰἰμδ Αὐραάμ ὁ ἡ ὦ ν Τῇ ἢ Μωσυποταμίᾳ, πρὶν, οι " ἕῳ) μη, εἰς ὃ μὴ ΤΡΔΕΝ νῷ 5 κριρῷ ἐγβωνηϑ μξωγβι 

. ἐπ’ χαιτοικησοα αὐτὸν οΨ ̓Χαῤῥᾶν,χαὶ εἶπε τϑθς αὐτὸν ἕξοϑε, πος Μωσης ἊΣ ὦ ἀρέῖος. Ἵν υ Θεῴ, ὃ ος ἀνετράφν μδῦας ῥάρι ον τῷ ἐ τος 

" ̓ φνξν τὰ χαὶ ἰῷ ἡ συηινείας (υ, Φ. δεῦρο εἰς γίῶ ίωαν “π΄ ὄκω ὈΥθε ζο Ε αὐδῇ. ὶ ἐηθνϑι, πέὶ αὐτὸν Ἰἀγείλετο αὐτὸν Ι ϑυ- 

δ. δ β ἣ υΤότε ὀξελϑων ἐὸν ̓  ἀτυχὴς ἀρ» " ᾿ν. ἜΒΕ γαπηρ Φαραώ, ὃ) ἀγεδρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς ἡόν. καὶ πον: 

ες βρῶ ἀκαίϑεν μζ}.} ΩΝ ΕΝ ΘΤΈΕΩΣ αὐφειμεία-. . ἘΝ πὸ. δεῦϑν, Μωσῆς πασησοφίᾳ Αἰγυηθίων. (ὦ δὲ δωυατὸς ς Ἢ λϑ 

κΙσεν. αὐτὸν εἰς τίωω γίω ταυτίω εἰ εἰς ἰὼ ὑμεῖς γυν κατοικώτε, ὲ σις ἡ ἂν ἔργοις. ὡς δ ὑπληροῦτο απὸ γεαστι φφικονταετῆς χρό- 

ἐκ ἔδορκεν ἀμ. ἀληρονόμιαν ἂψ: αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδὸς: καὶ γος, ἀὐέξη ΘΠ τίου. γβερδιανν. αὐτοῦ, , λισκέψαις ιὶ ἀδελ- δδινο Ν 
᾿ 

Ἔ ἐρινάλατι ἀπῇ δδειθαι εἰ εἰς καταϑάσιν αὐΐ, ᾧ τῷ τῷ ασέρμαπι ἀπο κ ὰ Φοις αὐτῷ Ὅις ὁ ὕοις Ἰσραήλ. Καὶ ἘΠΕΊΕ αἰδικούμδυον, ἡ-ὀ ὀ πξαβΒ, β 

᾿ ἀν, μον αὐτὸν, ὑκόντος ς ἀπ τίαν, ἐλοίλησε 4) πω ὁ Ὁ ὁΘεδῦ, τώ. το, ὦ ἐποίησεν ὀκδικησιν Τῷ καταπονουμῆῥῳ, πατάξας 

ΝΠ ΈΣΝ »᾿Οἱεῖραρὶ ὰ απίρμα: ἀν δ΄ παβοριον ἂν γ, ϑλοφείᾳ, καὶ ὁ (αἱ δου: πε’: Αἰγθῆιεον' «νόμιξε 3 σίμυιέναι Οις ἀδελφοις αὐτῷ, ὅτι ὁ 
: ᾿ Δίδοδεσιν ευὐφὰ Ὁ κακωσοισιν ἢ ἔπ τεραλόσια,. ς «οῖθγος ᾧ ἐὰν ὦ. ἢ. ὌΝ Θεὸς διὰ χέρος διά 5. διδῶσιν αὐτοῖς σωτηρίαν. οἱ δ ζφῆναν. ἽΠ ας 3 

ὧν «ἀπλίφηνς πρηνα ἐγ ΕἸΤΕΥ ὁ Θεός μῦ κ ταῦτα ἀξελάθονί. ᾿Τῆτε ὀἰιούσν ἱἐμέρᾳ ὠφϑη. αὐτοῖς ἷς μαχομδροις, καὶ σϊξυή- χρλατο 
:  φ» !" ᾿ ᾿ “ νρὶ 

τω » μι ἈΘΡυΟΙ ἐμοὶ ἀδῷ: τόπῳ ζούτῳ; Καὶ ἡ ἔδωνκων "δ ͵ λφσεν αὐτοιὶ εἰς εἰρίωϊω, ἐπῶν; »Ανόρες, ἀδελφοὶ ἐξε ὑμεῖς: 

Η τύχαι, ἕομῆς; δ τως: ̓ἐγγόνησε: τὐως ̓ἀ αἰδάπεμδυ. αὐτὸν κ᾿ ΤΟΣ ἱναῖς, ἀδοκῶτε »ληλο Ὁ δ ἀδικὰν ᾧ πλησίον, ἀπώσει- : 
( κα, ᾿ ἝΝ ΟΥΆΡ. ἐν ἃ Δ  ΔΡΊ Δ το Πρ “λ ᾿ 

β ἩΜΎΝΝ ἄποιν κα ὅἢ ἱδὸν ΤᾺ ὁ ἰσεαῖκ τὸ νἱακαζ, καὶ ὁ ἴακωὼς οἷν. β τοαὐδν, ἐπῶν, Τίς σε κατάρησεν ὥρχοντα καὶ δρραρὴν ἐφ᾽ Δ 

οπς Β ἀέρα πανφιάργαρ: Ἐαβε ταομίρχαῦ ἄλένα: Θ 
Ξ 7 

ΝΥ ΨΨΙ ΜΜΥΡΑΝΝΙ 



Ἐξο.γ. 

ἘξοσΊ.ς. Α 

τὰ 2}. " 

ἡμαρ: ᾿ "μὴ ἀμελῶν μεσύ, ἐϑιλορὶν Αἰ ζθαιάν ἀνεϊλές λορχθὲ ἐς Φ. ΑΙ 

δον ον 9 Μωσῆς. ὧν τῷ λϑὴ νζύτω ὶ ἔῤῥθετοπε 41 

ι χρροῦ, 175. Ὁ Μαδιάμ, δῦ. ἔϑβώνησων καὶ ἡοις δύ. Καὶ πλυρωϑέντων ἐδ". 

οὐόντο, ̓ ὠφϑής ὠς ὧν τῇ ἐρημοῤῆι ὀρούς Σινα  ἀήέλος 

Κυῤέουεν “Φλογ ἤπυρόξ᾽ ̓ἰδάτου. Οδὲ μωσῆς ἰδῶν ἐδαυμα- 

σε ΝΣ ὀξαμα. "ασέϑσερ μλυουὺ ἀμ, δ΄ χαζανοϊ σε ἐγθύοη Φῳ 

᾿ γὴ Κυδμοὺ ποῦς αὐτὸν, ἔγω! ὃ Θεός “0. πατερῶν. σου, ὸ Θεῦς 

᾿ Αξρᾳαὰμ καὶ ὃ Θεὸς Ἰσειακ κα Ἂ)ὃ Θεὸς ἴακως. ἐνζομορὴ 9 Ἧ: 

νόμδιυΘ’ Μ σης ἀκ ἐθλμα καΐανοῖσε. ἐἶπε δὲ άμπῳ ὃ Ὃ Κύ. 

μος, »Λῦσον Ωὃ υὑπσύδημὰ δὶ ποδῶν δου ὁ γὼ τὐπὸς ον ᾧ ἑρηκὰς, 

. γὴ ἀγία ὅδ ν. ἰδὼν εἰδὸν γὼ" κάκωσιν δῷ λα ἡ μού! ον Αἰγύ- 

- πῆρ κοὶ δ φενανγιχοΐ αὐτῶν ἠκουσα "Ὁ  κατέξἑιυ ὀἰξ ἐαϑαι αὐ-- 
ΩΣ σ΄ : ύι. καὶ γρ δεῦρο, Σπορελο ο σέ εἰς Αἰγυπῆον. Οδτν Φ: Μαωῦ- 

ὴ σὴν δὲ ἠρνήσατο, εἰπόντες, Τίς σέ κατέρηδεν ἀρχοντὰ τοὶ ἡ δικά- 

τήν; "Φότον ὁ 0 'Θεὸς ἀυρχονταὶ 2) ̓ λυσρωτίω ἀπέςηλον᾽ Ων» χι- 

Ε ρδ᾽ ἀήέλου τῷ τὰ ὀφϑεντος ἀπῷ ον τῇ ἢ βάτῳ: ἔχε [ οἰξήγαβυ ἀν-- 

Ὁ τεὸν τέρρτα καὶ σημέιαι φΦΨ γ} ἽΝ 1: Ὁ ον τ 

Ἐξοογ.7.».9. 
416. 1). 

» 

Δᾶντιν Ἔα 

ΔῈ Ὲ 
ΝΣ 

ΠῚ 
τ ξῷ. ἃς 

ἐ ΦῈΣ ΘΟ, αι Ξ 
ΤΕ 

τ ὙΕῚ; Ἢ ᾿ τὸ Οὗτος Ὴ τ γβρόμροὶ Ὁ τῇ δκιουσίᾳ ἐν τὴ ἐρήμῳ, Ἐξοσ) δ Α : 

μ᾽ 75 ὦ ἀτέλου 6, λοι λθαιῦτος ἀυτῷ ἐν τῷ ὀρ Σινα, χα ὯΝ πῶ 
τέρων ἡ ἡμῖν, ὃξ ἐδέξατο, λόγια ζῶντα δοιώ αι ἡ ἢ μιν, ᾧ ὅκ ἤϑελης 

σαν ὑπήκοοι ἡ ἐᾶι, οἱ οἱ πατέρες ἡμδυ,δλν ἀπω στανὴ χα ἐορα- 
Φιοῦ ταὶς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπῆον, εἰπόντες ηᾧ Ααρων, 

᾿Ποίῤσον ἡμῖν. Θεοις δὲ ᾿ πυϑϑπορόυσοί ἐόρϑμ.. --Ὁ- ἜΣ Ἐξο) λβ. ἃ 
γε πω τ 

Μωσης οὗς-- 

ἢ 
δ σπυξαφλουρς. 

γ ἐϑαυμαζε, ᾿ 

9 Αἰγύπῳ.α, 

πὴ 

᾿ ἴω ὃς ἢ δὴ ἡμας ὡκ γς Ἰρν ὦ 6 6} )έγονων 

«τ 

φρν ϑυσίαν τῷ  ἀδύλῳνκ 
| ρῶν αὑτῶν. Ἐσροψε ἢ ὁ Θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτουὶ λοίϊ ψ)ν 

“σῇ ἡρραῖις τῷ τῇ οὐρανᾶϑ, καϑως γέγραπῆαις « δίδλῷ ̓  ζυθ9-- 

ζ [η δή ρώγια Κι καὶ ϑυσίᾷς «νερσηνέζι χα τὲ (μοι ἔτη τεόσου- 

τ τῇ ἐρήμῳ δίκος ἰσόῥοίλι: ΧΡΗ ̓λύιλαίβετι τίω. Ῥρρ- 

τω Ν Μον φλόχοκὶ νυ: ἣΣ ἐβρῥον ὁΘεοδὺ υμ : 

εν λφρανοντα ἜΣ ἔρρρις ΠΝ ΡΣ το παν 

Ἅ 

τὸ ἔκαρδύαις 
| ὑμὰ. ."- 

' 

"Ουτου. α. 

ᾳ{Ι ᾿ γ 
πίξεως 15). 1. 

ΠΑ κραογῖες. σὶ 

γν 

δ" αὐτὸν. σ)- 

ΡΣ ΣΡ τ ξλεε χα πτῆσιν τι τα' εἰσ π  οκ ν τοτε χις χα 

ΤΩΝ. ΑΠΟΣΤ. | 22, 

οὐὲ ἐποιήσοζε «εθοκαυν αὐτοῖς" Καμμετορκῶ ὑμας ἐπέκεινα, « 
Βαξυλώνορ. Η σκίωη ἢ, μδρτυράίου (ὠὐ ἐν (!ς πατράσιν ἡμῆδ, 
τῇ ἐρῖμα, καϑῶς διεταΐξατο ὁ ̓λαλών]ᾧ Μωσῃ,, ποιῆσευ αὐ-- 
χυ ̓  τύπον ὃν ἑωραίχε, μὼ Ἢ εἰσήγαγον δαδεξάμδνοιξε 
οἱ πατέρες ἡμδ μ᾽ ΠΑ Ἰησοῦ ἐν τῇ ἢ καϊασχέσς μ᾿ ἐθνῶν, ὧὠν ἔξωσεν 
ὁ Θεὸς Συτὸ πυθϑσιώπου ἫΜ πατέρων ἡμὴν, ἕως ἱὐμερῶν Δα 
() δ ὃς. Φρεχάεαν ἐνώπιον ὙΘε,, δ ἡ ἡτήσουτο ἀρ σκίωωμα 
τῷ ὙΠ ἰακως., Σολομών: ὃ ) φκοδόμυησεν αἰπὺ οἱ οἰκο. Δ εχ 
᾿ ὁ ὕψισος ἐν , χηροποιήτοις γαοῖς κατοικεῖ, , καιϑεὺς ὁχσοοφήτηδς 

λέγ, Ο᾽ οὐρανὸς μϑι φρόν()» ἡ ἡ ὃ »" ἢ ὑποπόδιον! Ω ποδϑων μκου. “ 
ΤΌΊΟΝ ΟἸΟΟν. οἰκοδὸμη 'σετέ (μοι, λέγ Κύρμος: ἤ ἸἼςς τύπος τῆς κα-- “ 

πωσεώς μου: ἐχέ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα παῦταὶ ἽΣκλη:- “ 
ροήραγριλοι, καὶ ̓ἀαδέτμητοι " τῇ ἡ καρδίᾳ, ΟῚ Οις᾿ ὠσίν, ὑμεῖς 
ἀεὶ Ἰ πνϑυμαΐε τῷ τῷ ἁγίῳ. Δύτιπί πῆτε, ὡς οἱ πατέρες ὺ καὶ, 
ὑμεῖς. (να, ἢ] «αεοφητὼν ἐκ ὐω ζωνοὶ οΙ πατέρες ὑμῶν: καὶ Η 

ἀπέκτειναν νοις «πεοκαΐα ει εἰλφντας χύϑὰ τὴς δύσεως τῷ Τῷ δε- 
Κα ου δ γι ὑμεῖς τοϑϑδοται ῷ Φονᾷς γεβυηῶε, ἢ δίτινες ἢ. 

δετε ε(ονὸ γόμμον εἰς διαταγας α ἀήέλων, Ὁ ύκ ἐφυλαΐξᾳπε. Ακού-- 
ὄντες 5 1 ταῦτα »διοπρίοντο τας καρόίαις αὐτῶν "ἢ ὁ ἔδρυχον Οις 
ὀδονταρ ἐπὶ αὐτὸν. Ὑπωῤχων: 3 “λήρης ̓ πνώματος ἁ ἁγίου, ἀτέ- 
γίσαις {ς "ὃν οὐρανὸν, εἰδᾷ δόξαν Θεού. »καὶ ἵμσοιῶ ἑςῶωτα οκ δὲ-. 

Σ, ὧν δ! ἥ Θεοΐ. κὶ Ἢ εἶπεν, ἰδοὺ ϑεώρω Οι οὐρανοι Δυεῳγμένοις, 

κα Σ ὑὸν τ ν» ἀῤθρύπου ὡκ δεξιῶν ὁ ἐρώτα τ β Θεού. Κραξαῆες 
ἢ Φωνὴ μεγαλῇ, σὰυίαονα ὦ τα αὐτῶν Ὁ ὥρμνησοιν ὁμοϑυ- 
μαδὲνέ ἐπ αὐτον' ἐν ἡ ὀκξαλόντες᾽ ἔξω τῇ τὴς πόλεως, »διϑοξόλοιι. 

ὲ οἱ μδρπυρες. ἀπέϑεντο ἴῳ ἱμαΐπια αὑτῶν ΓΙ Οιῤ ποδὰς νεα- 
γίου καλουχδρε Σαυλοῦ, "Ὁ ἡ Πιϑοξόλοιώ Ὁ ́ Στέφανον, θήικα- 

λέμδυον ὦ λέ ἔσονται, Κύραι ἑησοῦ, δέξαι δηνάνμα μου. Θείς: ὃ 
ᾷ γρνατα, ἰκραξ, 4) Φωνῃ; μιεγαύλῃ, 'Κύδχε, μὴ ξήσης αὐτοῖς Ὁ 

ν τ ει Ἰαὐπω. Καὶ οδν οἰ οἰητων. ἐμοιμυίϑην 

᾿Σαύλορ! " ὦ" σὰ δυϑοκὼν τῇ. δι ωρέσῃ ἀν. -ἐλύατοῦ ϑ Ἐν ἐ- 15 χιφιαβκ 
τ ἢν : ᾿ χκρήῃ Ω ἡμέδῳ,: ϑλωγμὺρ μῆγάρ δι πέιυ ἐκ ὀκκλησίαν πω ἐν ἵε- Ἵ 

θ' 

αδὲθ.ν ἰγ Ροσσλύμμοις πατέρ. Ων 

αῇ, »ρείων: ἿΣ ΩΣ Ἴ καὶ Σωρδρεῖ 
τε ΒΑ ΤῊΣ ξ 

Ἐξοήιχε. Δ 

ἐόρ.».Β 

᾿ Ἰησουξ γ., 

α.Βασος. Ὁ 

βιβασ.ζ. Α 

ο΄ αὐ παριζι α 

γάλιρλα, Α 

γὙ Τασιςα 

Κιφ.,ζ. 2. 

ἡσαΐου ξς. Α 

ἔερεαθ Ἡ 

ἐεγιμκδ.Β 

1 ερέμ. 5. 
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τ τες ἐς τ αν ΣΎ Ὁ ἢ ΤΥ ΑΕ ΕΣ ἀχὸ ἐν Ἡτλενδισο χα τς πο Αισσο ὙΦΔΑΑΑΥΝ ΦΘΆΣΕΙ τσ π.υ 
ἜΡΌΝ ΟΝ ΩΝ ἐῶ ἐν δον ὐϑλν ὍΝ, Ὁ ουα λυ λν ἐν τ ττὸ ἐν ΘΝ ἐμ ΜΌΝ ἀμ ἢ 

Ἐν τὴ ς ΤΣ, την Ἐ ΑΕΗ ἼῸΣ ὑνοδαν δ οι 
᾿ ὑπο) αὐ τ ἐν τοῖς πο 5 μι 

21:4... - Ὁ} ΠΡΑῈ ΕΙΞ: 

ἀἰφδν φάνον ἄνες κε ὐχρβῆς ) ν᾽ ἐποίή σροῦτο κοπετὸν μέ- 

γαν ἐπὶ εὐ ἀυλοῤδ ὃ ἐλυμαϊνεῷ τί ὀκκλησίανν, κὶ Οιῖ 

| “οἴκοις. οἰεπορδνδμδνοὶ, τὶ σύρων π αγόρας καὶ γυώκας αϑρίδί- 

δὸυ εἰς. φυλαὶ μδω δε ὦ δια αὐτὰ βέντες διηλϑον δ)ατζε ελιζο- 

μδυοιὴ 7 λθρον.ᾷ Φίλιππος: ̓  κατελϑαν εἰς πόλιν Φ Σαμϑοείας, 

ἐμηρύασεν αὐτοῖς Σ Χραςον.᾿ ̓περσεῖχον τε οἱ οἱ ὄχλοι Οις; Ἅε2Ρ- 

εδμοιο χὑυσὺ 5 9 Φιλίπαν ὁμιοϑυμαδὲὸν, ὁ ο᾽ τῷ ἀκουφναὐτοὶᾷ καὶ 

ὁ λέπειν αὶ σημεῖα ἁ ι ἐποί, πολλῶν γο τ ἐλθνῶν πνεύματα ἀκᾷ 

τ ἀϑ, βοῶντα μεγαλῇ Φωνῇ, ὀξηρχοτο πολλοὶ φ ) Φἰραλέλυ- 

δροι ς Ι χωλοὶ ἐθεραπεύϑηοῦ. . ὃ ἐγῆσετο γαρὰ μεγάλη οΨ᾽ τῇ 

πολέ ἐκείνῃ. Ανὴρ δέος ὁ ὀνομὰτ Σἵμων πυϑοὔπηρχεν ᾧΨ ω 
πῦλά μαγεύων "ὴ ἀξιῶν ὶ Ὁ ἔθνος Ζ Σαμδρεϊὰς, λέγων ἔνα! 

τινὰν ἑαυ μεγδν,ᾧ σἰοφσέδον παντες Σστὸ μικροδ ες μεγα-- 

λου ,λέροντες͵ Οὐτὸς ὄὅξιν καὶ δεαμιρ, “ Φ Θεοό κα ἢ "μεγαλαροσεῖ " 

Ε δϑν ἣ  ἀυτὼ, δια ὃ αν. ᾧλξόνῳ ταῖσ μαγείας ἐἰξεςεογέναι αὐ- 

“οὐ ὅτε  θηίςιυοῦ τῷ “τῷ Φιλίπαῳ " Φαεελιζομδύῳ «δ ὁ 
(ασιλείας, ΕΣ Ὁ Θεοῦ ἀν ὀνόματος σ 5 [0 Χραςοᾷ, ἐξαηῆΐζοντο 

ἀνδρές τ τὲ ἡ γαναγκες.Ὁ δὲ Σίμων ἡ αὐτὸς ΘΗΝ ᾧ ξαπῆ 
ϑϑεὶς, δι᾽ πνεσκαρτερῶν τῷ Φιλίστσῳ »ϑεωβών τε σημεῖα "ἡ 
δαωάμεις μεγοθλᾶς γινουδέίας, ὀξήξιτο. Ἀκούσαντες ἢ οἱὸν ἦε 

Ροσολύμοις τορολοὶ ὃ ὅη φεδεζ) ἱὲ Σαμάρεια ἢ τ λόγον “Θεού, 

ὠπέςηλαν ποδὸς αὐτοιὶ ὧν ̓Πέζον καὶ Ἰωφννίζω, οἵτινες κατα- 
ξαντες «πεῤσηύξανπὸ αἷϑὰ αὐδῇ ὅπως λοίξωσι πηώμα ἁ ἅγιον" 
οὔπω )αρ ὦ ὁ ἐγ οὐδενὶ ἀὐτῶν ὀημπετβωκὸ, μόνον ̓   βεξα- 

: ἡιομέ ἐγοι ν ὑπῆρχον εἰς ὌΧ, εἴθ. πὸ Κυῤάίου πον. πότε ἐπεη- 

᾿ οϑομ ἤπ6 5 κἰρᾶς͵ ἐπὶ αὐποιβ, καὶ ἐλάμβανον: πνεῦμα γον. 

Ταμκα δνκ: Ὁ ὁ ὁ Σίμων. ὅτι διᾷ, ἧς ϑπιϑέσεως τμ. χηρῶν 

ἜΤΟΣ Ό Δ ΛΧΡ ΔΟ ΝΘ ΤΕ 

Ὡἕνος ὃ παδοφήτης λέγ ζυτὸ: ὡς. ἑαυτού, Φ ἘΔ ἐν 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΈΤ. 

᾿ ταύτης, καὶ  δυϊ ϑηῖὲ ποῦ Θεοό, ἐ ἐϊ ἄρά ἀφεϑησεται σοι ἰὲ οἾχί-- 

νοια τῆς καρδίας ς σου" εἰς Ὁ χολίῳ πικρίας, ζω σὰυδέσμοον ἀδε- 

τ: κίας ὁρῶ σε σι. ὄντα. ̓Αποκριϑεὶρ: ὃ Ο ὁ Σέμων; εἶχε. ̓Διεήϑηπεὺ ὑμεῖς. 

ὑαρ ἐμοῦ χυοθς ὃν Κύρκον, ὅπως μηδὲν ἐπέλϑη, ἐπὶ ἐμὲ ὧν. 
 εἰρήκατε." Οἱ μὰ οαὐ Ὁ δα μδρτυροέμϑροι καὶ λσιλήσειψτες ῷ Ε 

λόσον πο. Κυρίου, ᾿ὑπέρρεψαν᾽ εἰς ἱερουσουλήῆμι, πολλάς τε 

κώμας ἦι. Σαμδροτῶν" Ν δυηηελίσαντο ἣν Αηρλος δὲ Κυξεα 

ἐλοίλησε πσοθς Φίλιπῷῷῦ, λέγων, Ανάρηϑι καὶ πορεύου κ΄ 

μεσημξοίαν, Θὶ τίω ὁδὸν πίω κατα αἴνουστιν Στὸ ἤρου: 
σοιλήμ εἰς Γ ἀξαν. αὕτη ἀξὴν ᾧ ἐρημος. Κα ἀνάσαρ, ἐποῤθύ»» ῶ 

ἰδοὺ ἃ ἀνὴρ Αἰϑι ον ἀύνουμος, διιυάςης Κανδδίκης ᾧ βασιλίοτης 

Αἰϑιόπων, ὃ ς ἰὼ ὦ) πὶ: ποίσῃς πῆς γαδις αὐτηρ:, ὃς. ὑληλύϑε 

«υϑϑσκιυήσων εἰς ἱερουσμλήμε ἡ ἰῷ τε τ Ζ τρέφων, ὠ καϑή- 

δος χι φ Ὡρματος αὐτά" καὶ. ̓ἀνερόφωρχε αὶ πσεὐφήτίω 
Ησαϊαν. εἶπε 3 Ωὃ πνέυμια τῷ Φιλύπενῳ, Ἠρόσιλϑε ὁκολλή- 

ϑητι τ Τῷ ἃ ἄρματι Ούτω .Π ροσδραμων δὲ ὁ Φίλισισος ἠκούσεν᾽ 'Ζ 
ἀν᾽ ἀναγινώσκοντος ἂν ποδοφἧτί Ἡἰσαήαν, Ὁ εἶπεν, Αρά- 

)ε γνώσκεις ἁ ἀυαγινώσκεις: » Ονϑὲ ἔπε Πῶς γαρ᾿ ἂν δεωα,- 

“μίω, ἐὰν μῆ ὡ ὁδηγήσῃ μ4): Γιαρεκαλεὸς γειὸν Φίλιστον, 

ἀναξάνται καϑϑισρα σιλυὶ ἀντ, “ δὲ ἀὐθχι "ϑ ιὐρραφὴρίω ἃ ἀνε 
ο ϑθαὶ ἰω αὑτὴ, Ως ,αρεϑβάτον θὲ σφαγέω ἢ ἤχθη, καὶ ὡς 

τῶν [, χαίροντος ς αὐτὸν ἀζφώνου, οὕτως πκ ἀνοϊγά, 

ἜΣ αὐῷ.. ιν τῇ ἢ Ὡἀπερώσέ ἀνδ ἡ κρίσις εὐτα ἤρθη: ἰώ: "3 
Ὁ ἀμνῷ ἧς διηγήσεται ὃ ὅτι ἀϊδεται ἀπὸ δγηρίὲ, ζω αὐήῃ.. « 
Αποκριϑεὶς ὃ ὃ ὁ ϑύνου; υλϑο πὶ πῶ Φιλήπσσῳ, ΓΩΝ δέρμα! (ου, αἰδὸ - 

ρουζενός; 
Ανοίξας ὃ 0 Φῥυσαος ὼ φομας αὐήν, Ὡ ξομμοῦνν στο τς Η 

λξαφῆς ταύτης, δὐηεξελέεοτο, οὐαὶ τὸν Ἰησοιίδ. ὡρσδὲὲ Ν ἐπορεύον-. 

ςε 

εε 

«ε 

Ἠσαίν γγ.} 

χ ω γι δ ὀφὸν, ἤλθετε δὼ ̓ ἐῶ ΛΗ) μῶν ἰδυύ- 

-«“- 



ΤΡ ΓΕ 

β ἥρπασε λό». Νὰ ἀκ εἶδεν αὐτὸν ὑκέτι ὃ δὐνουχος. Ἐπο- 

ΟΣ σα ΝΟΣ σας ἼΣΟΣ ττὶ πεαξο νος ἐν τττας το συθοσο σεν κσου ἡ προσυτ: ραν σε κοσ ἘΚ Εγτ τους ᾿ 
- ᾿ ΣὴΣ ἶ ᾿ ΝΣ ᾿ ἐλ κδειραθύ 

Τ ΩΝ. Ατ' Ὁ ΣΤ. 

ϑὲν εἰς τίω οἰκίαν, καὶ ̓ὐδβρδὲ ἐπ αὐτὸν πιὶ χέρας, ἔπε, 

ὥ 

τὴ ΠΩΣ δὶ ἐν, “ " ἀδῶν οἱ ᾿ 
Φ τοῦς ἐς. ὦὖ Ζ. δ ς 

ἊΝ ν ὧδ. “. Σ 

ὶ ῳ δ 

Σι οϑ «3 ν ΤΩΣ "ἢ 

᾿ ΤἹ ᾧ τ ὗν 
ὅμ ἐμέμ κυρ ϑννῶν κα βασϊλίων, 

ς ἐπλχϑυγέῖο. β 

"7, κλήσά τῷ αἰ γέου πνεύματος ̓ ἐπληϑύνοντο᾽ ὅν. Ελθεο δὲ πέδον Ζ 

δι χόμϑμ διὰ παύτων, »κατελϑεῖν καὶ πϑϑς Οιῃ ἁ ἁγίοι
ς τϑιᾷ 

κατοικοιῦτας Λύδδαν. εὗρε ) ἐκεῖ ἀνϑρϑοπὸν ἴενά, Αἰνέαν ὀνό- 
ὉΡΗΝ: 

, 3:7 β 

ρεὐόνδ δ ὁδὸν ἀλδηοῦ᾽ χαίρων. Φιλιπαθ Ὁ ̓  εὐρέϑη εἰς τΑζω- δελγο Σαοὺλ ἀδεχφὲ, Ὁ  Κύρε(» πές [πε Σἴησοις" ὃ ὀφϑείς 

; Ἤν. ς διε δ ὑϑιοξ: δὐνεελίζοο ταὶ πόλεις σέσας ἕως ὅ ἐλϑεῖν (οι ἐν τῇ Ἢ ὁδῶ ω ἥ ρβῆθυ, ὅπως ἀὐαθλέψης ΚΑΙ. ἡπληαϑὴς πνόύμαν 

“ ΣΆατια Τ ᾿θ' ̓ ἀὐπὸν εἰς Κα σείρῥὲ ὀιᾶν 6 Ὁϑ 5. Σαῦλος ἐπι ἐμιπνέων γ τς ἁγίου. Καὶ φὐϑέως ἀπέπεσον Σστὸ ΧΗ ὀφϑαλμῶν ἀμ ὡ- 

ἀπειλῆζ παὶ φύνου εἰς οι μαϑϑνταὶ Τῷ. Κυρίου, ̓ χϑεϑσελϑῶν εδο: σειὶ ὶ λεπίδες, ἀὐέρλεψέ τέ ̓ φϑλαλώμα, καὶ ἄναςας " ἐξαπῆξ 

ΓΝ ρα δῆ, ἡτίσωτο παρ δ᾽ Ὁ δ) ισολάς εἰ εἰς Δαμασκὸν χοθὸς ᾿ ὅϑη, Χο ἱλαξωντ ὀοφίω ὁ ἐνίρωσεν. Εὐβυετοὺ ̓ ὸ Σαῦλος μ' τω 

αὶ σἰμυδυγωώγαρ, ὅπως ἐανενας εὕρῃ πῆς ὁδού ὄντας ἄνδρας ἐν Δαμασκῷ μαϑντῶν ἡμέρας ζενάρ' νὰ Ὁ εὐϑέως ἐν ταῖς σζὼω"α-- 

ἀρύδι π καὶ γιθαριας; δεδα δου, ἃ γα) εἰς ἱερουσειλήμ. Ἕν δὲ γώγας ὀνήρυσσε ῷ Χεκεον, δὴ οὗτός ὄξιν ὁ ὑὸς τϑ  Θεού. ἐξέ Δ᾽ 

μομρα  ς πορεύεοας ̓ ̓ὀνβϑονο αὐτὸν ἐηίζεν τῇ γῇ ̓  Δαμασκῷ, καὶ [ ὀξα!- σθυντο ποτές οἱ ἀκούοντες, κα ἔλέφον, Οὐχ, οὗτος ὄξην ὁ πορ- 

Πα ἐν Φνης ὦ ΡΝ» πσράλψενει ὠὐγὸν φῶς δὴ ΩΣ 5 οὐρανοδ, αὶ Ὄ πεσων δὶ ϑήσαις ἐν] Ϊερουσαυλήμ᾽ ὧν » ἰικαλουμῆοις ἡ Νὰ ὄνομα Οδτ, ῶ 

τίω γε, βλύυσε ψνιὼ λέγουσαν αὐτῷ: "Σαοὺλ Σαουλ, “με ὧδε εἰς ὥτο ἥνλύϑε γα δεδεμδύοις αὐτοις ἀγάγῃ δι ζι ὅς 

δυωνάϊξ5. Εἶπε: ϑὴ τή ἃ δ" Κύεεο, Ὁ ἢ Κύ Κύεχος πεν, ἔγω εἰμι ἵ-- "τῷ λόγῳ.ια: γβειφο : Σαῦλος ὃ ἢ ̓μαλλῷῶ ἐνεδιωυα μοότο," κὰ σἀμέχαιυε ζι 

τς, ΘΟ. ἣν δυ υδιάῤκαι (φ ἰϑῃ λὴ σὐλήρόνζοι 'ὰ ἜΣ κένηρα (λακπζᾷν. : Τρέ- ̓ ς ἴουδδοις (ὧν: » καζοικοιίταρ ἃ ς-Ψ Δαμασκῷ, συμιβιξαζων ὃ Ὗ) 

μων ἀφοιῤῥῥκύος Κύφλε. φρε: ϑελᾷς λιν: Καὶ ὁ Κύ. ἐλώκις ὸν ὅς μην ὁ Χοιςὸς.ὡἧς δὲ ἐπληροιώστο ἡμέραι ἱκαναί, σζνεδε- 

΄ φαὸς ἀυθϑξ αὐπλη τ νάτηδν τὴ ἀσελϑεθ εὶς Ὁ πόλιν, ᾽ λαλη- 8} δε λεύσαντο οἱ ὁ ἰνόδηοι ἀνδηειν αὐτὸν’ ἐγνώϑη: Ἀ 1 Τῷ Ὁ Σαύλῳ ἡ ϑι- 

Β- ὁϑήνενα ὀδβῆδος δθὲ χόιεῖν»» Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ δὲ συβυοδεύοντες ἀυπὼ τος θέλη αὐτῶν "πευρέτήροιι τεῷ πύλας ἱἐμέ βαςτε καὶ νυχτὸς, 

εἰφηκάισαθλ ἀνυμοὶ μφκούὀῥγος δὰ ὟΝ ἐ φωνῆς, μηδένα ὃ 2 ) ϑεωροιμς- ὅπως αὐτὸν ν ἀνξωσι. λφᾳ( ὄντες δὲ αὐτὸν οἱ μαι ϑηται! ἱνυκτὸς, Κ4.-- 

τΗθέμϑνθ ὁ Σ οὖ λοὺ οὐτὸ ῷ φῆφι ἀνεῳγμένων: ο Ἢ Γὀφϑαλ- ϑκαν δια Τα ἐτείλριρ, χαλοισανῆες ἐ ἐν ατυράδι. Παραβνομε- 
μ᾽ αὐ, φυδενας ὔξλεπε: υγέθοιγῶ χρυιτες δὲ αὐτὸν εἰσήγαν- : ΨΟΣ: Ὁ ὁ Σαῦλος ςς [ερεσαιλήμ, ἐν ἐπειρρῖτο κολλά σαι ζις μα- 

ἕ 9 οργεῖς 'λαμιασιόν. δ, ῥ ὑκῦ ἡμέρας θεὶς μι βῆ βλέπων, ὑκ ἔφα 9» Ω τὸ παντες ἐφϑθοιῶτο, αὐτὸν οἰμλπιςεύοντες ὅτι ζ μα- 

ἴχ ; ὅν ἐδὲῖ ἐπῆρ Ηὲ δέ ἐξ ΘᾺ. ἐν Δαμασκῴ ὁ ὀνόμιατι Ανα- ϑητής. Βαρνάβας δᾷ ϑλιλαζόμδμος. αὐτὸν ἤγαγε, χοθὸς κἄν: 

ἫΝ ε ῥῥαζ, δε υολκυἠο κέρλον ἐν δὲ ΄ ,Ανανία ὺ ὁδὶ Χπορόλοις, καὶ διηγήσουτο αὐτοῖς, πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἰδὲ ᾧ Κύ. 

Ξ ἌΑΥς δοὺ ἐγ κύαενο ὅ Σ Κύρχον: εδν ΕΣ Αναςας πορεὺ- δαί, καὶ ὁ ὅτι ἥαλησε αἰυτῷ, Ω: πώς ἐν Δαμασάῳ ἐ ἐπτυῤῥησια;- 

" ο ϑηΐα. ὑλδῥόμίω δξκαλουμίδιω Εὐϑέανν, ὁ ̓ὅδηνσον -Ψ οἰκέᾳ σοῦτο ἐν τῷ ὀνόμαπ τς ΜΙ; ΚΑΙ ̓ [ὦ μετ ̓ἰεὐτῶν εἰςπορόυῤμες- 

᾿ νῶν Σα (ὰς ἰ ῬΟ ΟΣ ΜΝ ̓ ἀσέα Ὁ ἡρδ, “ὰ ὑχῷῇ) (Καὶ Δὴν δα. λ.8.)γ. γος᾽ ΧΟΗ ὑκπορθνόμδυον᾽ ἐν Ἰερουσοιλήμμ, κα πουβῥησια ζόμε- 
Δ δ᾽ δα τ ἢ ἜΣ Νὰ ; ες δελϑόντα καὶ δβαϑέντα ᾿ 2 εἰ «α. σ). 1. γΘἐ τὴ ὁ ὀνόματι ἥν Κυξέου͵ ἴησοό. νϑαλει τεχοὶ  σὰυεξίπει 

: ἐν ΑΝ απειρίϑηϑ ") ὁ Ἀνανίας, Κύοκε, «ες ζι Ἑλλίωιςαρ. Φ: 5 ἐπεχείροιωυ αὐ. δυελᾷν! ὠὐχιγνόν-- 

͵ ἢ, πὰ ἃ εἰσ Ήπ Ὅσαι εκάκα ἐποίησε Ό:ς ᾿νυκτὶρ οι. ;ες 3 οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισα βέῴων, ῶὧ ̓ὀξαπέ- 
. δ᾽ ΕΑΝ. ᾿ : ΠΕΣ λ " ἐσ ήλακ αὐτὸν εἰς Ταροῦν." Γ ̓μϑρ οι οι ὠκκλησίαι κα. ὅλης τῆς 

ἩΡΝΕΣ ὑτΑ ἱ ες Ν Ου.- Εἶπε δὲ εὐνάς, ἀῥουδωμας ΧΙ Γαλιλαίας ῶ Σαμδρέας' Εἶχον ὰ ἡνίωυ, οἰκοδὸ-- 

πῇ: ἰ οὐ λολῆς μοι ὅξὴν πράμομένα 8. μούμδιαι καὶ πορδυόμδμαν, 1ᾧ φοξῳ τῷ Κυρκου,ὸ τῇ αὔρα»- 

-ῃ. 

ΠΡΕρῖν Ἤτον, ΡΜ ΑΡΌΡΕΙ Ἢ ΜΡ τ καμαν,, Οα 

β Κοριια. Ἡ 



ΠΡ ΑΞΈΕΤΣ' 

μειμε ἐγὼν ὀξτω ̓ κατοίκῤ ρον ἐβρυμοζει, ὃς " σε- ̓  

υγδιύο, οὶ εἶπεν ἀν 
δὶ ̓Χ οἰθὸὶ ὁίαυνα ίνϑι, καὶ φρῶδον σεαύδ)ῳ- Καὶ δέω ἢ ἀνέρ»" καὶ 

ἀδονὰ αὐτὸν παντές οἱ καιποικοιιυτες Αὐύδδαν καὶ ἡ “Σωρωνάν, 

[ἂν οὐ δὶ ῷ Κύρκον.. “Ενϊόπαῃ δέ τις (ὦ μᾶς 
ϑήφρὶ υἰὀνομιαπι Ταβιϑαὶ ἡ ἢ ̓ διὸμίωφομδμη λέγεται Δορκαξ' 

ἀὗτο Ἰώ ληρης ἀγαϑὼν ἔργων Ὁ ὃ βεημιοσάυων ὦ ὧν ἐποί. Εγέ- 

᾿ ψέτο ἢ ὧν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις αἰαϑενήσουσων αὐτίιυ διποϑανᾷν. 

λούσονῆες δὲ αὐτίω ἔϑηκαν ἐν ὑπφῳ. ΓΙ τ δὲ οὐσης Λυῤ. 

δης ὙΠ. ἢ ἰόππσῃ, οἱ ἱ μια ϑηταὶ ἀκούσαντες δι Πέζος ἄξὴν ἐν. αὐτῇ, 

ἀπέςηλαν οἷο ἀὐϑρα᾽ “τϑϑς αὐτὸν οφὐραχαλοιώτες μὴ ὀκνης 

᾿ σδὰ δῇϑονε ἐῶς αὐτῶν. Αναςας δὲ ἐμέζος σίονλϑεν αὐτοῖς. ὃν 

ὴ πξυραϑυόμδυῷῷ ὁ ἀνηγαγϑν εἰς ὃ ̓ὑδῴον, ΧΟΜ ̓ ἀϑρέρνοϑ ὁ αὐ-- 

πῶ πάσα αἱ χῆραι κλαίουσοι, καῖ ς ὀιδψανύμδυαι “στῶ νας, Ω 
δι ἵμαπια, ὅσοι ἐποίξι μεῖ αὐτῶν οὐσοι ἡ Δορκαξ: Ἑκίαλων δὲς ἐ- 

ἯΙ 

σας ἀν δξιντ οι ἀσονον 

ἕξω παιντας 0 ὁ Πέζος, ϑεὶς ᾷ γϑνάτα, πϑοσνύξαὴν ἡ οπορές 

ἅ{ας σοδϑς Ῥ σῶμα, εἰπε, Ἰαζιϑὰ νἀνάςηϑι: Η 2 ,ἰωδιξε ζι 

ὀφϑαλμϑιῦ αὐτης, καὶ ᾿ ἰδούσα ᾧ, Πέῤ ν ἀνεκαύϑεσε. δοιξ δὲ 

οἰ Τὴ χεῖρα, ἀνέςησεν αὐτίευ: Φωνησαρ: : Όις ἄγάοιβηὸ ἡ ας χΊ- 

Ρας, αὔρέρησέν αὐτίε ζωσαν. Γνωςὸν ὃ ἐλ ετὸ κα. ὅλης τῆς 

ἴόπαης κα πολλοί ὶ οὐ ίφευσαν ω ᾧῷ Κύρκον. Εὐμετ: δ ἡ- 

μέρας, ἑκανας μεῖναι αὖτον ον Ἰοόπη τραπ ΤΥ! Σίμωνι! βυρ- 

σᾷϊ. ᾿Ανὴρ δὲ πς [ὦ ἐν Καισουρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, τ 

χατονζρέρχος ὁ ὧκ απείρης Δ καλουμδμης ἱταλικῆς, εὐσεξης καὶ 
' Φοξουμῆρος κὶ ὧν Θεὸν, σὰ πον  7ῳ οἱ οἰκωαιύτε, ποιῶν τε 6} 5 

'μοτῶωας πολλας γῳ. λᾳῳ, Ὄ ἡ δεόμδρνος τῷ Θεβ διαπαντὸς" εἰ-- 

δὲν ὧν ὁσαματι Φανερὼς, ὡσεὶ ᾿ ὥραν ̓ἐννατίων τῆς ἡμέρας, 
ἄτζελον Τὰ Θεοΐ εἰσελϑόντα ασθθς αὐτὸν ΝΠ" εἰπόντα ἀυπῷ, 

Κορνῆλι . Ο: ἢ ἀτενίσας ἀυτῶ καὶ Χ, ἔμφοξος ϑβνόμδρος εἰ εἶστε, τί 

ἔξιΚυρκέ; Ἔἶπε δὲ εἰυπὺ, Αἱ «ὐϑϑσευχαι σου καὶ α΄ ̓βουμοσύ- 

ναὶ ϑυ ἀνεβησειν φς μνημοσίυ( ὁ ἐνώπιον ὅς ἣ Θεό. καὶ Ὁ" νὰ πέμ᾽ 
ψὸν εἰ εἰς Ἰοπαίω ἀνόρας, ΚΑΙ ̓μετάπεμψαι Σήμωνα" ὃς ὅι- 

χαλθταὶ Πίζορ: ἕξ πεν ἐ ξενίζεται αὔρα πὶ Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ 
Δ Έ:ν οἱ οἰκέὰ να. ϑαλσογαν. γ 555) ὅνδί λαλῆσέ σοι Ἷ( σε δεῖ ποιεῖν. 

ΣΙ 1)» ὦ αὶ δια οὶ ἜΠΗὲ ἰκοδοιεν γαλήνη ῥήματα “οεσιὰν ἧς ἰώ σὺ ὃ πεὶ ὁ ὄχός σε. 

᾿ τς ᾿ τις 

παραγ ὶ κὸ γε τυ χυξϑιντιλ πρνλς ὠπρ τυ, φῶς κοῦ χ δι κυ γβιΣ με  Σ Συξοναςν τε τι δας ταν ἰδεῖς ἀπρχιχ νὴ δ, στὰ νυ ΒΔ τ Σ σχον χρντοο κα 4 

ἡ ὁ Τίεϑος, Αἰνία! ἰᾶται σε ἴσρι 

᾿Ξ Αἰσσαρωγα.ια 

“ϑιγ. 

Παϑρὰ ὅ).ι. 

ἔῴμα.. 

ὝΨΩΝ ΑΠΟΣΤ. ἀχῷ 

ὡς ὃ ) ὠπῆλϑεν 0 ὁ ἀηελορὶ λφλῶν τῷ ᾧ Κοῤνηλίῳ, Φωνήσας δύο 

Τὴ οἰκοτῶν αὐπ' ΤᾺ δ φραεωτίωω ὁ ἀσεη τῷ παθϑσκαυρεροιιὺ- 

χων αὐτῷ, καὶ ἈΡᾺΣ μδυθ’ αὐτοῖς ἅπαντα νἀπέςηλον αὐ-- 

ὅις εἰς τί ἰὀπαίω . Τὴ δὲ ἐπα δλον ὁδοιποροιω ων ἐκεήων 

καὶ Τὴ πόλει ἐπιξόντων, Δυέζη Γέδος ΩΣ; χὰ δωμα πεϑσεὺ- 

ξαϑϑαι, δὰ ὥραν ἐχκτίευ. Εγβνεν δὲ αυδϑασεινος, καὶ ἤϑελε 

γεύσοι αι. αὔρασκόυαξόντων δὲ ἐ ἐκείνων. ἐπέπεσεν ἐπὶ αὐτὸν 

ἐκ εισις, καὶ ϑεωρ Εἰ ἸΦ οὐρανὸν ἀὐεῳγμένον, ᾧ καί βαινον 

Ν ργη.1. 
ἈοΩ - 

γῈς 75 ς.ρῇ.1. 

Νοφ ͵ 

{καὶ χα ϑαρβ-, 

1. 

«ν , 
κ μαϑοντες. ἃ 
- 

δ ση.6, θ.γ. 

ἐπὶ αὐτὸν κεὐῥ, ὡς ὀϑθονίω μεγαλίω, τέασοιρσιν ὄρχαὶς 

δεδεμδμον, καὶ  καϑιόμδυ() οὐχὶ τῆς γῆς, ον ῶ ἢ ὑπῆρχε ποῦ τῶ 

Ὦ τετράποδα" τῆς γῆς καὶ τὰ ϑυοία καὶ ἑρπετὰ" αὶ ὦ πε- 
τεινὰ Τὰ Αἰ οὐρανοῦ. χα [ἔβρετο Φωνη χόδος αὐτὸν »Αναρας Πε- 

70 ε ϑῦσον καὶ φάγε. Ο3 ) ΓΤ έφοο εἶ εἴτε , Μηδαμῶς Κύρμε: δῃ 

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν" ῆ  αἰκαίϑεερτον. Και ἰφων! πεΐλιν 

ὡκ δευτέρου χυϑὸς αὐτὸν, Αὁ Θεὸς ἐκαϑαθασε, σὺ μὴ κοΐνου. 

Τα το᾿ 2 ἐθύετο. ΝΣ τεῖς, ῶ ποίλιν δϑεληζῷϑη. Ὁ σκόμος εἰς ηὸν 

Β 

οὐρανὸν. ̓ὡς δὲς ὧν ἑαυτῷ Ὁ δεηπόρει ἁπέζος ὅι ἂν εἴη ὀρομα ̓  

ὃ εἶδε και ἰδοὺ οἱ ἀνόρες σι  ὠπέσεελμδροι Στὸ ΤΨ Κορνη λίου, 

δερωτῤσουερ᾿ πίω οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέτησων ὠἰσπὶ Ὧ πυλώ- 

να" καὶ Φωνήσαντες ἐπεωυϑείνονῃὉ ἐ εἰ Σίμων ὁ ὁ οὐλικαλούμϑρος 

Γέξος ογϑαδὲ ζωίζετα. 35 Πέδου ἐνθυμουμδμου «οὶ δ᾽ 

ὀροίμαιτος, εἶπεν αὐτο ὃ πνγώμα, ἴδοὺ ἀνδρέξ᾽ Ζρεῖς᾿ ̓ζυπούσί 

σε δλλαὶ αναφα' καταξηϑι, Ω πορόνου σὰ αὐτοῖς μηδὲν σδια-- 

“ἜΡῸ “ δεότι ἔγω ἀπέςειλκᾳ αὐτοῖς. Καταξας δὲ Γέρος 

ΝΑ. σγ.θ...γ. 

2 ττπε εἰσταιγει- 

«γῶν ὁ Π ἐξος ἐ- 

ξέγισεν αὐτοῖς. 

᾿ Ἰβσὶ ἐπάσρλον 

ὁυατας 23}. 
βι 

πεϑοῦ φις  ἀνδραφ᾽ τ  ἀπεσαιλμδυ οι, Στὸ ω Κορνηλή: πϑὸς 

αὐτο εἶπεν, δου ἐ ἐγω εἰμι ὃν ζυπεῖτε ἱρὴ αὐπαι δῪ᾽ ἰεὡς “ποι έςε; 

Φῷ δὲ εἶπον »Κορνήλιος ἑκαονται ἊΣ ἀμηρ δίκαιος ΚΟ. Εφοξέ- λυπο μτε 

μὗμος Ὧ Θεὸν, μδρτυρούμδιυος τέ ὕσ ὅλου Τῷ ἔθνοις ἢ: Ἰου--. 

δαιων, ἐμρυμοδέοθη ἐπὸ ἀγέλου ἀἰγέου μεταπέμψαθαι σε 

εἰς ὃν οὐρεον αὐτῷ ΤῸ ἀκούσει ῥήματα ὥρα σοί. Εἰσκαλέσεί-- 

μδμος οὐὖ αὐόις ὀἴξένισε. Τῇ ὃ. ἐπαυδκον ὃ  Πέζος ὀξηλϑε 

( ἀύ τοῖς ἐκαλ ενες ΤΙ ἀδελφῶν τω. ἡ ποῖ ἵόπαης ὀδιωηλι- 

90» ἀντ. Καὶ τῇ ἐπαιΐοκον εἰσίρλϑον εἰς τί Καισαρειαν ὁ ἃ 

Κορνήλιος ιω ποδϑσδοκῶν αἰὐζοιὶ, συϊκαλεσοίμδμος ζι συΐε 6- | 

Ρ 1. 

ναι τ ΟΣ ΗΝΣΣΩ 
ἘΜῊ Τε  δλ γατενοτι 9 ὁ χα τ Διταν 

τ ππ-- ΣΡ ΟΣΤΣ αἷς 

ἘΟΘΡΕΙΒΕΒΕΒΕΝΗΝΒΝΒΝΒΕΒΘΟΝΝΝ 

ππσστονυ..... ... .... ..ὕ....«ΨὦὉὦὖὃὃἃἢΞὃὉὃϑΘὃὅὅ2ΖΚΓΙ.. 



ς᾽ ἈΞΈΓΣ 
κα [οι φιλο. ὡς δὲ ὀγγυετ εἰ ὅς ἯΥ - 

ο  πέδ ; κουπα ὁ δἰ Κορνήλιος, πεσων γι πὸ 

δαὶ ἡδόϑι οὐ 8 Μέζοοὶ αὐνηὶν ἤγάρε, λέγων, Αγάργδε΄- 
κ)ὼ ̓αὐτὸς Ἂ ΩΣ τὸς δ ἌΣ Κα) σίυομιλῶν ἀυπὶ, εἰσῆλϑε, 

[μ "σα δλνηᾷ υυ βηλυϑύτας πίλλοις; ἐφ» ΩΣ θοὸς αὐξι, Υ- 

ὧ) ἢ ἰβρεῦϑε ὥς ἀϑεμωτὸν δβεὴ ἀνδρὶ ουδαίῳ, ̓ ὠλλάϑαι ἣ 

᾿ἀροϑδέ νέρὶο Ω ϑλοφύχῷ' καὶ ἐμοὶ ὃ Θεὸς ἔδξε μηδένα, κοΙ-- 
νὸ Ν᾽ ἢ ̓ἀγρίϑαρτον λεγήν: ἀνϑεφπον᾽ δι Χαὶ ἀγάντιβ ῥήτως ἤλϑον 

3 μιετπεμφϑεί." ̓ πωυϑανομμαι οι, Τι λόγῳ μετεπέμυψαιϑε 

[κεν Καὶ δ ̓Κοῤνήλιος ἐφ᾽, Ἀπὸ τετὰ ῥτῆς: ἡμέρας μέγοι ταύτης 

τὴξ' ὡραξ ἡμίω γηρεύων, δὲ ὡ ἀνναπίι ὦ ὥραν «ὐϑϑσευλόμϑυος 

ἐν τῷ ὀἰκῶ Ἰβου, ΟῚ Ἡἰδοὺ ἀνήρ ἔφη ἐνωπιὸν μου ον ἐοϑητι λαμ'- 

πο: πρά χη Φῆδι, Κορνήλιε, εἰσηκούεϑη σου ἡσσδοσευχὺ, ὦ αι Ἰ ἥον-- 

͵ μμοσέζυα) Οὐ ἐμνηοϑήσειν ὀψῶώπιον “ Ὁ Θεοδ' "πέμψον ο οἷν εἰς [6π- 

πην, ΟἹ μετοϑιοιλεσξιι Σίμωνα ὃς λικαλῶται Πέδος" ς ὅδ ΣΑΣ 

ονζραν, ῳΨ δίκέᾳ Σίμωνος" βυρσέξως φρα ϑοίλοιασον, ὃς σα-- 

ὄδο μδυος λαλήσᾷ ὅοι.- Ἑξαυτῆς οἰμὦ ὁ ἔπεαψα ες σε, 

εἰ το 'χᾳλῶς. ἐποίησας «ὐραγγνόμδρος. γίυ ον παύτες ἡμεῖς 

ἐνώπιον ἐξ Θεοδ' πυβέσμιον, ἀκοῦσαι παι τα ἴα παεϑοτεταγμέ- 
νὰ (οι’ λχοὺ 185 ἢ Θεοό. Ανεΐξας δὲ έδος ὃ Ὦ οὐμα, ὄν, Ἐπ δλη- 

“ὦ ποιέςς; β. 

1 κα γ ἐγὼν. 

τω. .Β 

ἐφ᾽ ἀν. 
. βυοῖ. 

Κᾷγος. 

δὐλθ. μὰ . ϑείας καΐῳλαιμιθάνομαι ὅ ὅῃι ὑκ ἐς! πυθοσιοπολήηῆης ὁ ὁ Θεὸς, 
ἰδ. Ζ ΣᾺ" ἰὲν σαντι εἐθνᾳ ὁ Ὁ φοξούμδιος αὐτὸν Ὄ ὁ ἐργαζόμϑυ ος δύχαιο- 

ἐροςς, σάϑίο, δεοηὸς ἀυτῷ Κξ1.5 λόρον ὃν ἀπέςηλεζοις υὶ ὑοῖς Ϊ σρϑήλ, 
᾿ς βαητλιζόμδυος. ΕἸ ἰρήνίευ διὰ ἴησού Κακροό, (οὗτος ὅξῃ παύτων 

β Ἰὰς μὲ ᾿Κύρκος)ὑμεῖς δἰδαῖε ἡ νὰ ϑϑυόμδρ ΟΥ ἐμά καϑιόλης δ ̓πόδας, 
{ θεν δρξάρδμον᾽ Στὸ τῆς Γαλιλαίας; τῷ ν- ὁ βαηλισμα ὁ .} ἐρρυξεν 

; ΔΓ ὦ ἰώαννης " ̓Ἰησοῶ ὦ Στὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὃ Θεὸς 

ηὐξύματ ἀγίῳ Ἢ δ δειυάμει, ὃς δύτλϑεν εὐργετῶν αἱ ἰω μδρος 

ει : ἠαύτας Οιὶ ιοϊαδιωαξευομῆμοι ὑπὸ διαόλου, ὃ Ὅτι ὸ Θεὸς 

ἜΞΞΕ ὦ) ΜΕΥ ̓αὐτού. καὶ ἡμεῖς ἐσμχὲν μδῤτυῥεργταντων ὧν. ἐποίησεν 
᾿ : : τὲτὶ γώξρε Ξ:Τουδα ων καὶ ὁ Ψ [ερουσαιλήμέ, ὃ ὃν᾿ ἀνειλον ὙρῸ κὰ, ΚΣ 

᾿αντὲς ὃ ὶ ξύλῳ: Το ὁ Θέὸς ἤγάρε τῇ ἢ σοέτη ἡ ἡμέ φ, ἀέ. ς- 

ϑδοεμιζοανῆν αὶ παν Ἴρρκς, ᾿ρλαμδῤῥηάι Τὶς “ 
ὀγονη μϑμοις ὑπὸ ὁ Θεῦ, ἡμῖν, δΐσινες σμυεφαΐομεν ᾿ 

ΆᾺ. 

τ ΤΡλΛοῦΣ ἜΡΡΕΝ ἘΝ ΝΕ 

ἔσο Χοι- 

εὐ]. σγ μετα. 

δὴ. 

" ἐσῆλϑε, ις 

: αὶ πωέφα- 

[ν. σλ τ. τῷ 
Ἴ 

᾿: 

. ΤΩ͂Ν ἈΠΟΣΤ. 
σιἀυεπίομεν ἀντ, μῖν Ὁ ἀνα φῆναι αὐτὸν ὡκ νεκρῶν. ἡ αὐἰρήτίοι 

λὲν ἡμεν κηρύξαι ῷ λαφῖ κὶ  διαμδρ)ύραιθς ὅτις αὐτὸς ἐἴδν ὁ ὠ-- 

Θκσμμένος χἕχοῦ αὶ τ Θεῶ μὴ; ζω ΥΠῶν "ἡ ῥἐκρῶν" "Ούτω παΐτες οἱ 

τ σϑϑῷηται βδρτυροῦσιν, ἀφέσιν ἁμδρτιῶν λαβεῖν ὁ διὰ Φ Ε ὀνό- 
ματὸς ἀὐδ παΐτα Τ' ς πιρεύονται εἰ εἰς αὐτὸν. Ες Λσιλοιίυτος Ε 5 ΤΕ: 

{ρου ῥή ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσὲ “ὃ πνώμα ὁ ἅγιον 9) παύ- 
ΤΩΣ Οζια αἰκούοντας τὸν λόγον. ἐν ὸ ὀἰξέησαιν οἱ οἱ ὡκ τὐϑετομοης “πί- 

ςοὶ ὅσοι σίωβλϑον Τῷ Πέρῳ, ὅτι 7) ; οὐχὶ Ω ἔθνη ίς δωρεά σού 
ἁγίου πνεύματος ὠκχέλ τα. .. ἤκουον γα ἃ αὐτῶν᾿ ̓λοιλθαύτων 

Μήπ Ὁ ὕδωρ κωλῦσαι δωίατα μιξν φ μὴ ἰοιήμοιδα Ὧι 

τοις, δἴτινες Ὁ πνεῦμα “ γεον ἔλαθον, καϑεὺς "Ὁ ἡμεῖς; Προσέ-. ' 

ταξέ τε αὐτου; ̓ βαπῆμϑίωϑαι ὧν τῷ ὀνόμαπ' Τῷ Κυρίου." τότε 
ἠφξῴτησοιν αὐτὸν οἰημεῖναι ἱὡμέρας. πνάς:- ᾿ 

Εἰκουσαν ὃ Ξ οἱ Σστόςολοι καὶ οἱ ἀδολφοὶ οἱ οἱ ὄντες ̓ ἄλι τισί ζου- 

δαιαν, ὅτι ὁ ἔθνη ἐδεζαντο ῷ λόφον Θεό. Καὶ ὅτε δυί- 

(η πέζος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο χσϑὸς αὐτὸν οἱ ἐκ ῶϑα- 

μῆς, λέγοντες ̓ ὅπ᾽ “εὸς ἀὐύδρας ἀκροζυςαν ὑχῶτας 

εἰσηλϑες, καὶ σὡυέφαγε' αὐτοῖς. - Αρξά δος δὲ ὁ 0 Πέφος 

ὀξετίϑετο αὐτοῖς ἰ καϑεξῆς, λέγων, Εγω ̓ἡμίω ἐν πόλᾳ ἰόπαῃ 

ποξϑσευλόμῆνος, καὶ Εἰδὸν ον ὀκροίδῷ ὅῤᾳιμα, κατα αἶνον 
σκευός ἵς ὡς ὀϑυνίω μεγωλίω, τέασοερσιν ἔρχαις καϑιεμέ- 

νίω ς οἵ Τῷ ἦν οὐρανού, ΚΟ. ̓ἤλϑεν ἀχρας ἐμιρό. εἰ εἰς ἰωῶ ἀ ἀτενίσας, κα-- 

τενόσιι » ἢ ἢ εἰδον τα. τέβαποδα τὴ τς γὴς ἢ  ϑηοία ὁ ἃ ὁ ἐρπέ- 
τοὶ, "ὦ ἃ πετεινά 4 Ὁ οὐρανοῦ. ἱζκουσοι 5 φωνῆς λερθύσης μοι, 

ν Αναραὺ Πέτρε ϑυσον ΧΟΙ [φάγε. Εἶπον δὲ. ̓Μηδαμὼς Κύρκε' 

ὅτι πον" κοινὸν ἡ ̓άκαϑαρτον οὐδέποτε. εἰσῆλϑεν εἰς “ὃ φεὑμα [ὑν: 

Απεκρίϑη δὲ λὲν Φωνὴ ὡκ δευτέρου οκα' Ὁ οὐρανοῦ, Αὸ Θεὸς ἐ- 

καϑέρ σε, συ μὴ κϑήνου. Τοῦτο: 2  ἐγλύετο ΠΡ χοὶς; ὠ παλιν 

ἀὐεασοίεϑη ἅπαντα εἰς ἐὸν οὐρανόν . κα ἰδοὺ ὀϊξαυτῆς 1 τρεὶς δὺ- 
ἬΝ 

ὄρες ἐ ἐπέσησοιν οὐχὶ τίω οἰκέων ὧν ἢ ἡ ἐμίω ̓ ἀπεραλμῆροι δ πὸ 
Καισουρίας χθὲς μέ- Εἶπεδέ μοι. Ω πγέυμα, (φελϑεῶν αὐτοῖς, 

μνηδῶν. διακρινόμδυζῷ. Ηλϑον ὃ ὁ δ σὲ ἐμοὶ ΥΩ οἱ ἕ ἱἐξ ἀλλφὰ 

οὗτοι, χα [εἰσήλϑομδῳ εἰ εἰς: ἣν οἶκον σ᾽ δ δὐδρος, ἃ ἐπήήε εἰλέ π ἱὲμὰν 
φφον 

ιις 

Η 

εἶ, 

ἔερεμ.λα.Ζ 

μιχιζιδ 
κιφ..4.8. 



Ανναν ἡ τον ΡΥ Ζ πλήν μὴ, ΕΝ ὐλιδὲ τς 

ΠΝ  βθλθοΣ ἈΝΘΡΥΜΕ ΧΑ ΛΩΝ ΙΑ ῬΗ͂ΡΗ 

. Κὰφ.β.Α 

Κιφ.α.Α. 

καὶ ,.3.Α. 

μίατ.γ.Ὁ- 

,μιδ..α.8 

Υ 

ἰω. α΄. ἃ 

᾿Αἡδρήλον ὁ εἰὶ ἰδηῶ 

“ὩΣ ΓΊΓΡΙΑ ΞΈΤῈ Σ᾽ 
᾿ηὔρδυν νἀ ελ ὑλόν τ ἐς ΙΞ ὰ ἐ εἰπόντα εἰπὸν. 

ὑξιαὐϑαι μὲ λφλειν, ἐ- 

πξτέσε᾽ ἢ πνεῦμα , ἀν » δ αὐτοι, ὥρην χοὴ Ἐφ ὠμαρὶ ον 
ΠΕ ΩΣ ᾿Ἐμνηϑίω ὃ ἈΦ ὅ ῥή χοτος Κυοιου; ὡς ἐλευ, Ἰωάννης 
8 ἐξα ῆισεν ὕδατι, ὅμι 
|:} ομῦτίω ἢ ἰσὴν δωρεὰν ἔδϑυχᾷν αὐτοῖς ὃ Θεος, ὡς ὴ μὲν πιςεῦ 

σεισιν ὁ Σ Κύρμῥον ἴησοώ Χαιρὸν, ἔγω δὲ ἠξ ἐἠμίω δαυα- 

“σὸς κωλῦσαι τὸν Θεῦν; ̓̓ Ακούσαντες πῶ; ἦσύχασευ, ὁ  ἐδὺ- 

ξαζον δν Θεὸν; ,λέδοντες, ἄραγε καὶ ἵΟΙς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς “ἰὼ 

“μετάνοιαν ἔδωκεν εἰ εἰς ζωίω. Οἱ "δι οἰμῦ ὺ διααυπερίντες ὑπὸ 

Φ θλίψεως τῇ "Ὡς βρομδύης ἐ ἐπὶ Σηεφάνῳ, διῆλθον ἕ τος Φοινίς 

χης ᾧ Κύφου κα ἡ Ανποχείας, μηδενὶ λφιλοιιῦτες “ὃν λόγον εἰ 

μή μόνον Ἰουδαία. ἥσαν δέοι ἐξ αὐτῶν ἀὐδρις Κύπριοι Ἂ 

Κυρίεαῖοι, οἵτινές εἰσελϑόντες εἰς Αὐο αν, ἔλοίλοιυ πεθς 
ὧν ἐλλίωικα; ; ἡ, ϑαήελιξόμδμοι τὸ τὸν ΚΚύρκον ρώ. (αι ω 

χεὶρ Κυξέρυ με ἀυ τῶν" 'πολιΐ τὲ ἀριθμὸς πιςεύσοις ἐπέφρε- 
ψυέ ἐπὶ τὸν Κύριον. κούφιο ὃ ὁ λύχοᾷ εἰς αὶ ὦτα τὴς ὀκκλη- 

σίας δ ον ἱεροσολύμοις τὰ ἃυτῶγι καὶ ᾿ ξαπέςηλαν Βαρνά.- 

θα» διοΛϑΕΙν ἑὼς. Ἀνποχείας. ὃς χρα δ ὀμδυΘ’ καὶ ἰδοὺν δ 

γαέιν » χοῦ Θεοό, ἢ ἄρη, καὶ [αϑὐρικάλειτ παύταρ τῇ ἢ πὐϑοϑέσᾳ τῆς 
καρδίας ποεϑσιλένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι (ὦ ἀήρ ἀγαϑὸς, Ο ἥλη- 

ρὴς πνεύματος ἀγέου καὶ πὶ πίςεως. ᾧ χοδϑσετέϑη 0 ὀγλος᾿ ἱκαγὸς 

7ῳ. Κύῤιῳ. ὀἶξῆλθε ὃ 2 εἰς Ταρσν ἃ Βαρ νάξας λὐαζητησαι 

᾿ Σαῦλον » Ὁ εὗρ ἐν αὐτὸν ̓ἠγα Ἢ αὐτὸν εἰς ; Ανπιόχφαν. ἐγῆρετο 
αὐτοὶ ἀψιαυ ν ὅλον σώναγϑίευ αἱ ὃ ον τῇ ὠκκλήσίᾳ, "ὁ δισλί.- 

ξαι ὃ ὄχλον, ἱμανι Ν᾽ » ἀφηματίσοι τε φορῶτον. ον ̓ Αὐπιοχείᾳ Οζι 

μαϑητὰς Χορ αγοις. ον ταῦταις ὃ Ττς ἡμέραις κατηλϑον - 
δὲ πὸ ἱτῤ ἐπτλμὰν τ εἰς ἈΉρΩ : Αναραρδ ὃ ἐς 

μεδάπφμνα! Ξίμανα (Ὁ β 

ὁ χικαλου μον Τέζ)», ὁ δδλαλδοὶ Ἢ άτὰ οόϑεσε, ὧν οἷς 
᾿σωϑήδ᾽ σὺ ἃ πε ὁ δϊκός (υ. ἕν Τι ὃ 

Ἂς 

“ , “Ἢ 
ΤῊΝ μὴ δοιζωαι 

ΠΩΣ -“ 

αὐπὶς πνϑυμα 
Γ᾿ 
ἅγιον. 6 Ια, 

Τοῦ ἰὰ ὃς αὐ- 

σοιζ. ἀα, 

ὌΠ ΣΣΣ ΩΣΣ ἀπ ΠΕΣ 

ΤΩ͂Ν ΑΠΌΣΤ. τς 5) 
᾿ -ποικοῦσιν ὧν ἼΠ' ἡ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοιρ"ὃ ὃ “ἡ ἐποίήσειν, Χποδέίλαυτες 

κσοὸς Οιὶ πρευβυτέροιρ δια χϑρὸς Βαρναζα κὶ Χ Σαύλν.. 
Κατ ἐκεῖνον. : τὸν κἀμρον ἐπέξαλεν Ηρῳᾳ δὴς ὃ βασιλεις τας (δ. 

χεῖρας κακώσει ̓ἴωα; ̓ η] Στὸ ὡς ὀκκλησίας " ἀυειλε 2 Ἰάκω- 
ον οὸν ἀδελφὸν [ωάμνου μαχάϊρᾳ, αὶ ἰδὼν ὅπ ,Σρερον ἐχ 
ΟΣ [ουδα! οἷς. ϑεϑσε ίϑετο συλλαθεῖν (αὶ ᾿Πέζον (σῶν: 5 ἡμέ- 
βα!. 4“ ἀζύμων ὃ ὃν καὶ πιάσας ἔϑετο εἰς Φυλακῆν, τ οα 

τ Ὡϑοστίγον. β, 

κ  ',.. 6 
Ξ κατεξηὗ τοις 

ἐπὰ ζαβμοις, 

κα). β. 

δἰ ἀδελφοὶ, α. 

. μαίνῃ; 4ιρ- 

τέασαιρσι τεραδίοις οραϊεωτῶν Φυλαίασειν αὐτὸν, "βουλό 
μι “ὃ παῖοχα ὁ αγαγεῖν αὐτὸν τ Ὁ λαιᾷ. Ὁ ἐδ οιμῦ ὃ Πέζος ἐ Ετη-- 
ρέϊ τὸ ὧν τι Φυλακμ" φεϑσευχή ᾿ (ιῦ κενῆς γνομδρη ̓ ασὸ 
δ ὀκιλήσίας χῦθᾶς “ὸν Θεὸν υϑέρ αὐφῳ. ὅτε ὃ ἔμλιηνν αὐτὸν 
᾿χσρϑάγήν ὁ Ἡρῳῴδης τὴ νυκὴὶ ἐκξίψῃ ω Ο ὁ Πέδος κοιμαώ μδιυος 
μεταξὺ δυο οραϊεώτων, δεδεμῆμος ἁλύσεσι δυσὶ, Φύλακες τε 

᾿ τε τῆς ϑύρας ἐτήροιιυ πίω Φυλακήν" Ο ἰδοὺ ̓  λὲς Κυέάῃ. ἘΠ ΤΟ 

ἐπέςη, καὶ φὼς ὀλαμυψεν ον» 1ᾧ οἰκήμαΐε. πα 
᾿ πλδυρὰν 5 ὁ Πίζου, ἡγήρεν. αὐτὸν λέγων, Αναςα: ΩΨ. παχή. Καὶ 
ὀξεπέσον ἀ ἀυδ᾽ αὐ αἱλύσᾷς ὧκ δὴ! χιρῶν ἃ εἰπέ ΤΕ 0 ὁ ἀήΐέλος πρεὸς 

β αὐτὸν "ερέξωσαι, καὶ υτυύδησαι Το σεν δαλιά (ψ. Ἐποίησε: Ἀ 

τίξας δὲ τίω 

οὕτω. υὴ λέγῃ εἰυπὸ, Περαβαλρό το τὸ ἱμαϊεόν σου, καὶ ἀχολούϑά 
μ9ι-Καὶ ̓ οἰξελϑεν ἠκολέϑή Ω ἡδῳ ὅτι δληϑές Δ 2 γι.- 
νο μἐμνον διὰ τοῦ ἀηέλου, ἐδόκει: ὃ ὅρριμα βλέπειν. ̓ Διελϑὺ τες 

Ὁ. χυρφότίου Φυλουκὴν κοῦ δεύέραν. ἤλϑον οἰὶ πίω πύλίω τ 

πϑνρῶν τίω Φέρεσεινεὶς Ὑ πολιν; ἥης αὐτομάτη ἦγοὶ αὐ- 
Οις. ἡ ἡ ὀξελϑόντερ" τσδρηλϑον ΠΡΝ μίαν, ὦ δϑέως ἃ ς ἀπέξη 
ὁ ὠπέλος ἀπ᾿ αὐτῷ. Καὶ ὁ Τέζος »βυόμδρος ὃν ἑαυτῷ, εἶπο, 
Νιῶ σιδὰ Σληϑως ὃ 0ΤΙ ὁξαπέρηλι Κύρκος ἡ Ἂν ἀπίέλον α αὐτῷ, κὺ Π 

ἡ) Δ ὀἰξείλετο μεὼκ χάρος Ηεφδου χα πασης τῆς πϑϑσϑυκίας “ 
λαοῦ ὃ: ΄' Ἰουδαίων. Σιωϊδὼν τε ἤλϑεν ἐπὶ πίω οἱ οἰκίαν Μώρις 
“τῆς μηΐδος ἴω οὐδ, 7Ὲ ἢ θλικαλουμῆύου Μάρκου, οὗ ἤδβ ἱκανοὶ 
(᾿υϑερισμένοι' χαὶ ὐδϑσευλϑμενρι. χρούσειντος ΕΣ ΤΕ ἢ Γέφουῦ ᾿ 
ϑύραν Τε πυλῶνος, ἀσεϑσηλϑε “παϊδέσκη ὑ ὑπακοῦσαι. ; ὀνόμαΐε 
Ῥόδη, καὶ ϑληγνῶσαξ Φωνίευ ὑποῦ Πέζου, Στὸ τῆς χαρᾶς ἀκ 
ἄνοιξε ὯΝ πυλῶνα. εἰσιδραμοῦσει ὃ 4)  ἀπήτζειλεν ὁ ἐφῶῶναι δὸν Ππέ.- τ 

ον χρὸ9 Στοῦ πυλῶνος" οἱ 3 φυϑϑς αὐτίω εἰπὸν, ̓Μαμνη". Η ̓ 



“μου 

ΓΝ "π᾿ 

: Ἀλρρίδε ΐε οὕτως μεὐμι δ ἔλερόν. Οάήεκος ἃ αὑᾳ: τ ὅξην. Ο 

ὃ Ρεδρρὶ ὑπὲμ μϑρεκρούων! ἀυοίξι ΩΝ δὲ εἰδὸν αὐτὸν ἰῷ. ὸ εἰξέρ- 

οὗ, κεϊασείαρϑ. αὐηοῖς τῇ ΩΣ σίγαιν, δηνγήσριηο αὐτοῖς πῶς. 

ὃ ὁ Κύοκος αὐτὸν ἐϊξήγανγθω ὃ οὐ τς Φυλακηρ" ἐπε δὲ. »ἀπαήέ ε1- 

᾿ λοῖτὰ ἰακώξῳ ἡ Ὅις. ἀφοὰ δὺς τοῦτοι . Καὶ ἡ δῆθεν ἐ
πόράυϑη 

εἰς ἔγθον τί γῦτον. Τινομέγηξ: ἢ ἡ μέρας Ἶ εὐ ώἐσοοο 5. ὀλίρος 

ΠΑ ὡς φραϊεώταις, (ᾳ ρα ὁ ὁ Πέζος ἐϑετ: δι Ἡρῳ δευρὶ Ὁ. , θ2:- 

; “Ὁ διτήσας αὐτὸν Χο! μὴ εὑρφν. ἀνακρήνας ς ζν τ καὶ, ἐκά.- 

λῴσεν ἀπαχϑίοὐ αἱ. κα, χατελϑῶ ΟΣ: [ εἰς δ Καρ. 

σοἰρειαΐ. διέτοκζεν. ταὶ ὃ ὁ Ἡρῴδης ϑυμομαγῶν Τυάίοις καὶ 

Σιδωνίοις" ὁ ὁμοϑυμαδὸν δὲ πωρῆστιν “οὸς αὐτὸν, κα πείσειντες 

Βλρῖρον πὸν Φ) πὶ Ἷ συ κοϊτῶνος πᾳ βασιλέως, ἠτουῦτο, ἐἰρίωϊω, 

δια δ πρίφ οϑδα!. αὐτῶν σίου ἡχώραν Στὸ Φ βασιλικης.. Τακηὶ 

ἣ ἡμέρῳ ὁ ὁ Ηἰρῴδος: υδυσῶ μῶρος ἐϑϑίοτα βασιλικην, καὶ κα--᾿ 

ϑίσοις Οὐδὲ »ᾧ βήματος, ἐδομυηγϑρᾳ πϑϑς αὐτοιζ. ὁ 5 δῆμος 

ἐπεφωνῳ, Θεού Φωνὴ καὶ ἐης ἀνϑρθίπου. Πωραρφῆμα: ὃ ἐπε- 

πιξο. αὐηον ἄξζελος. Κυαίέου, δι). ὧν ἐκ ἔδωκε τίω) δὺξαν]ῷ 

Θεῴ "καὶ ἡ γυόμδυιΘ' σκωλνώξεφτς, ὀξίμξο. ὁ8 λόγος. 

ε Θεέ εοὐ ηὐξανε χα! ἐ ἐφλνιϑύνετο. Βωρνάβας: 9 δ Σαυλοςὺ ὑπέ-- 

κἐξ. ἱερουσειλήμ᾽ ̓ληρῴσαντες “σίω διακονίαν, ».συμ- εἰ θὰ 

ἰβῥαλκθύνε ἀ ἰωώνίω οἰλίκληϑεντα: Μάρκον. 

Ὃν ΠῚ Ησων δέζονερ .Ψ Απεραίῳ κὶ γίω οὖσαν ὀκκλήδηαν τϑ’- 

᾿ Φηται καὶ διδάσκαλοι, ὃ Τὰ Βωρνώξας κ Ὄ Συμεων ὁ δ᾽ καλού- 

μένος. Νίδρ, ΧΟ. ἡ Λούκεος ὃ ὁ Κυρδωυ νος, ̓᾽Μαναίω τε Ηφῴ. : μϑαήᾳ, 

᾿ Ἢ τῷ δὸυ τοῦ. τέρωρλου σίξοῷος, καὶ Σαύλος. ὸ Λατουρχρειά- δ΄ 

᾿ ᾿ γῶν δᾷ αὐτῶν τῷ Ὁ Κυρίῳ κα Ὁ γηςευόντῶν, ἐπε ὁ πγόμα τὰ ἢ ἅ- 

Ἅ40ν, ̓Πηρλων, δή 19 τὸν -π Βφρμάξαρὶ ῷ Σαύλον εἰ εἰς 

ῷ Κιεφιια. Δ 

ἐξ ἢ ΚΟΡῈ ἩΠΕ 
ΕΣ 
τ ἢ ΤΙ 

ΟΞ, - 
ἽΠ 

ΒΕ 

ὑπ Ἐς 
ΣΝ Ἴ ἐν 

οὶ μι, ἡδαι ταν δ 

ἂν μὐηηνευξ ἀπε δἰ οωυδαίων. Εἴον χα! ἰδίων. κἴλδυνλμια. 

«ὐξ, 

νιν Βαριησοιῦ. σι. 

᾿ αϑανού- - 

πτίι μλββίην ἢ τε νησὸν ἐχοταφυ,ε εὗ ον ον ΣΝ 

ἡ με Ὀ ΜΙ ΠΡ ματα αν Θ ἈῸΡ Ὑλρνον:,  ττ σεν τον φοεν ον. ΡΟΣ Ὁ οτος πνδι ἐν δ εν Νὴ ἘΡΑΣΙ ΟΣ ΝΕ: ἜνΜον δὲ ΝΣ ΤῊΝ ΟΝ ΠΥ ἜΣ 

τῶν ΑΠΟΣΤ. Ω 

: ᾿ Ν 4 Βὰρ ἰησοαι, ἐ ψευδϑισορφήτίω ἰουδαῖον,ᾧ ᾧ ὀνομα ̓Βαρβεσυιῷ᾽, ὃς ἰῷ δὼ 

τῷ δλυϑυσικέτω Σύγῳ Πάυλῳ, δ δὶ σι σζωυεπω" ἐπὶ πσερσκα- Β΄' 47» 

᾿λεσοίμϑρος ΒαρνάξανιὴΣ Σαῦλὸν. ἐπεξήτησενα ἀκούσαι Ἵ λόλον" 
45 Θεοῦ. ἀὐϑίσοιτο: 3 αὐτοῖς Ελύμακ(ὁ μαΐχρς" οὕτω » μέϑερ 
μίωδϑεταρ "ὁ ὄνομα ἀδ 5) ζητῶν διαςρέψαι Σ ἀνθύπατον ἀ- 
πὸ τῆς πίσεως. Σαῦλος δὲ, ὁ ὁ καὶ [Παῦλος, πληϑεὶς πνδύματος 
ἀμ (ου, να ἀτενίσας εἰς αὐτὸν εἶπεν, Ω πλήρης παντὸς δόλου καὶ 
παίσης ῥᾳδιουργίας ,ὐξ, μαξύχο, ἐχθρε πεέσης διχαλοσύνης, οὐ 
παύσῃ » διαφςρέφων ταῦ  ὁδοι Κυρίου. τας ὀϑείας; ; δ νωῦ ἰδοὺ 
λρ Τῷ Κυρίου ὁ]! σε . Ὁ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων Φ᾿ ἐδ 
ἀγϑι καιροῦ . Παραρρῖμα: Ἀ ἐπέπεσεν ἐσ αὐ δὲν ἄχλις Ο σκό- 

Ὃς, καὶ ̓ διάγων ἐζήτει χἰελγωγρις. Τότε ἰδὼν ὁ ὀὐϑυπα-- 
τὸς γεγονός, ὀήςευσεν οὀκτγληοσόμδυος οὶ τῇ ἢ διόαχη ζό 
Κυθκου. Α͂ γαχθέντες ὃ ἢ Σιυστὸ τῆς Τάφου οἱ φϑα ἃ Ταύλον, 

᾿ἤλϑον εἰς Π ἐργέω 1 Ἰῆς Παμφυλίας. ἰωάννης δὲ δατοχώω ρῆσας 
ἀπ᾽ αὐτῶν , ὑπέορεψαν εἰς Γ ἱεροσυλυμα. Αὐτοὶ δὲ διελϑοντες 
απὸ τῆς Πέργις, πρυρεγβθοντο εἰ εἰς Αὐεοχήαν ἡ Γίσιδιας, καὶ .8 
εἰσελϑόντος εἰς πω σὰυαγωγίαυ" Τῇ ἡμέρᾳ: φ' ἢ σαβίαάτων, ἐκώ- Ὁ 

Ῥ 
ϑισοῦν. μὴ ἢ πίω ἀὐϑαγνωσιν 75 νόμου κ πεοφητῶν, ἀ-- 

πέςήλαν οἱ ξρχιφίιναγώνοι σσδθς αἰἰςᾷν, λέροντες, ̓Ανόδες 

᾿δρνηα, ἀδελφοὶ, Εἰ ἐσ! λθρρςῶν ὑμῖν᾽ ̓αϑβαιοήσεως “πεὸς δὲν λαιὸν, 

πιραδὸς Ἀ λέγετε. 
λαογ λέγετε. 

“4... 1 7 ΠῚ ΠΣ καὶ δὶ  φοξούιδροι ( Θεὸν͵ ἀκοὺ- ̓ 

γβδεν ὡν τῇ παροικίᾳ ἐν" γ5 Αϊμεηέρι ω 

μ᾽ "βραχίονες ὑψηλοῦ ξήγα αὐτοῖς  οξ αὐτῆς ̓καὶ ὡς 
᾿τεασα ρακοντα έτη ἡ χρόνον ἐ ἐφοποφόύρησεν αὐποις ̓ ἐν η ἐ ἐρήμω: 

ΣΎ ἢ καϑελῶν ὑθνγ ἑπῖα ἐ ὼ γ ᾿ Χανααν, ̓ κατέκληροδύτησεν αὐ--: 
μέσε;. “γ.ε.0, Ὅ!ς τίου γίεῦ αὐτῶν' "Ὁ μα ταῦτα ὡς ἔτεσι τέρακοσίοις ὧ πεν- " 

᾿πήκοντα ἐδῶχες κριταρ ἕως Σαμουηλ ΤῈ Ὁ πσεϑ Φη: υ. Κακεϑεν 
οἡτήσων τὸ βασιλέα, ζοὶ ̓ἐδῶκεν αὐτοῖς ὁ ὁ Θεὸς χὰ αοὐλ ἐὸν 
Κὶς, ἀνέρας ωκ Φυλῆς Βενιαμὶν, ἔτη ποσαρφίκονται" χαὶ με- 

οὐ νας αὐ ον, ̓ἡγήρον αὐτοῖς δ᾽ Δαβ)σ, εἰς βαπλιειᾧ ὦ οπ Δ 

εὐ Εὖρον Δα(ὶδ ῷ Φ ἰωσαι ὠνδρα Ψ' ᾿Σ καρδίαν. 

τϑαρρκοντιςς 

Ἐἶζοο «ΦΧ. 

Ἔξοση.γ.Δ νὰ 

Ἑξοίις Α 

εσεὲ Ισῃ. 

Κριτῶν γ.8 

α« Βασι». Α 

«.Βασιἢ τ. 

"᾽ν 

αἰϑατ κι ῦ 

Τά ΝΒ 

αἰβκε..γ.1 

ΕΝ 



ΤΑ ν υ μος Στὸν τ γε ἐτοχοςς ΕΑ τος τς ἐσ ο τατς ΠΑΓΡΑ τα ΚῈ ΚΑ Χ  ΘΣ μέ {τ λον ς τεν δν τππ βένσμς το ΤΗΣ ΠΝ ΑΡ ΟΡ ΗΥΡΟΛΝΣ ρθε τα δα υΠΕ ΣΡ ς ΚΎ Τ᾿ τ τὴν ἐγ κξι ρόπρλα 

ον τῶ οὶ δ ὐμμυι 

εν Οὐνὰ 

Ματθ.χ2.Ε 

Ἡσαῖν Ια. 

Ματβθ.γ).Α 

μὼρια.Α 

Ἀσκ.γ. 

ἤω.α.Ὁ 

μὡριανα 

Ματθ.γ.8 

ἰών Ὁ 

: αϑιινι ον ,.} : το; 3 ᾿ ᾿ ἐτι “Ἢ λ Ὁ" ἜΡΓ, ᾿ 

αὐέρματος, κα ἐπαϊελίαν ᾿ ἤγφῥε τῷ ἰσόαηλ σωτῆρα ἴη- 
Ουῶ: πσοϑννρύξαντορ' ἰωέυνου ποῦ πσοοσώπου τὴς εἰσυδου. 
ἀιΐν, βάτλισμια μετανοίας ποντὶ Τῷ λαῷ ἴσραηλ. ἐς δὲ ἐ- 

.Δ β΄, δὰ 'χκ τ "᾿ς βδᾳχα ᾿ ΄Ὁ" ΠΑ Ὁ. 

"πλὴ ρ80 Τωαννηξς Τ' ὅρομον͵, λένε : Τινα με χα ογοεῖτε (ἢ ὁ Κα 

Ὰ 
ω 
ἔς 

τῶν ὁ } ἐ 3 λοεν “ ε 

δημα “ἦμ ποδῶν Ἄἄυσωμ. ἄνδρες ἀδελῷοι, οι! ἥμοις Αφρρ- 
λ λιν. ΝΟ Ἱ Ν λει  ς ΩΝ 

ἀμ ζου οἱ ἐν υμαν Φοβούμϑροι ον Θεόν, υμήν ὁ λθρς τῆς 3." 

"4 ; ἐς ΝΣ ΜΝ .ἴ ) ᾿ ἱδεδὰ » Ρ ᾿ 5 

τῆς λη. ρ΄ “Ψ} Ἱερουσοωιλῆμ. ᾿φῆρλας ταρτὴς ἀπέφωλης Οἱ ὟΝ κατορώυυτες ον Ἰέρο μ 
᾿ τὴ δι »» δῪὲ φ . ; λ ! λ 

τς οἠα) οἱ ἄρλοντες αὐτῶν ζοότον ἀγνοήσουῆες, κοι τὰς Φωνας τὰ 

μὼ».1..8 

λϑκ. χγ 1 

ἰω 0.8.2 

, Μαγθβ.χυ. 

μἴδρ.ις. 

λυχ.χοῦ., 
᾿ 
Τῶ .Χ- 

. ψόν. 6.8 

ἐβρια.8 

Ἡ πὔκνε.Β 

Κεφ.β." 

ψαληειδὺ 

᾿ γ βασι β.Β 

μ ᾿ , “.. "νὰ “Ὡς τς ἅς " ΄ 

ὙΠ «σοοφητὼν ταὶ Ἂλ “παν σείξ ζωτον ἀὐῤαγινωσκομδμας, κρίναν- 
ΕΣ - ! ε ᾿ ο» 

τες ἐπλήῤωσαν, ὦ μηδεμίαν αἰτίαν ϑαγαθυ δυροντές, ἡτῇ στῶν--" 

Ε τοιλοῖτον δύ αιρεϑίωυαι αὐτόν. ὡς 3) ἐτέλεσειν ὥπαντα ζῶ πε- 

ολ ἀμ, γελραμμένα, καϑελόντες το τῷ ξύλου ἔϑηκοι εἰς ΜνῊ 

μεῖον" ὁ δὲ Θεὸς ἤγάρεν αὐτὸν ὧκ νεκρών, ὃς ὠφ» ὁπ Τἐμέ- 

ρας “λείοις ζδιτις σωωαναᾷξασιν ἀυτὼ Στὸ ὁ Γαλιλαίας εἰς ἔερε 

᾿σωώλῆμυ; δἰηινές " εἰσι μδρτυρες ἀν πσϑϑς (ὦ λαὸν. Καὶ ἡμεῖς 

ὑμαῖ δ) αηελιδόμθα τίω πσοὃς ἴοι πατέρας ἐπαιελίαν γε- 
νομϑμίευ, ὅπιταυτίω ὁ Θεὸς ὠκ πεπλήρωκε Ὅς τέκνοις αὐτῶν 

ἐμῶν, δμαςήσας ἰησοιΐ, ὡς γὴ ον τῷ Ναλμὼ Τῴ δουτέρῳ γἕ- 

. χραπῆαι, Υἱὸς μὲ εἴ σὺ ἐγὼ σημμέρον σε υνηκα σε. τι Ὁ δμέ- 
ΝΟ 9 Ι Ι ς Ν 3 

ςησέν αὐηὸν. ΟκΚ νέκβ γ, μηκάτι μδμηοντα ᾿ς ΕέΦειν Εἰς δια.-- 
Ν ἱ 

τενὶ Σ 

νι μόυ; δὸ ποιή δᾷ παύτα ζαὶ ϑελματά μου. Τέτου ὁ Θεὸς δίτο δἴὲ 
ὥνηθίαν, φφ.-. 

κηρυξαντς, 8, 
"δι. 

,» ϑδνι δ νος», λυ ξ ἂν» Φν ..λ" ν ε “. 

εἰμ ἔγω δὰ ἀν ζυθ ΜΕΥ ἐμέ, οῦ δἈ Εἰμὲ ἀξιος 51 Ζυῦ--. 

8ὲ 

κ “ 

γὼ τε. δὲς 

6 ἥγα τὰ 

᾿ μνος 

 ἀκῆσωη Παύ 
λον πόλαὺ π 

Ἔ 

λογον ὙθΙησα- 

τ ζου αἰ Ὁ 
᾿ Κυράν ᾿ χαὶ ἰ- 

ὄντες. β 

Ν μα. 

!- ς- 

:- πσνόυματος αγέου. 

γωγῆς ΠΝ οὐδ! ων, τϑρεκαάλοιὼ ἴᾳ ἔθνν εἰς ὁ μειαξὺ σείζ- 
βατν λαληϑίωαι αὑτοῖς ᾷ. β ἡμαᾶτα σαῦτα - λυϑείσης δὲ τῆς 

σώυαγωγῆς, ἠκολούϑησοιν πολλοὶ. τἦμ' Ἰουδαίων ᾧ Ὁ σεζομέ- 
Ι ΄ωΩ ᾿ Ι { ᾿ 

νῶν σθφση λυτον “Τὸ Παύλῳ καὶ 1ᾧ Βαρνάξα, δἵπινες φξοσ-- 
λοίλοιυτες αὐτοῖς, ἔπειϑον αὐτοιὶ ὀἰπιμδυῳν τῇ χάθκτι ἀ Θεῦ. 

«οὗ 5 [ ; ,Ν εὖ ΕΝ, ᾽ 

τῴ τ Εν σας (ατώ" οάδὲὸν πᾶσοι ἰξ πόλις συνήχθη 'ἀ- 
ΩῸὉ" ᾿ ἐν λ, { ΩΣ . Ι ᾿ ς« ἡ ..- “» . .Ἃ οί. τὴς Ἢ κούσοα ζζ λόλον Τῷ Θεοό. ἰδόντες δὲ οἱ ἰουδοῆοι ζοι ὃ χλοις, 

᾽ ἰς ! 9 “ες ' ; 
ἐπληόϑησον ζήλου, Κα Δυτέλεσον Οῖῆς πὸ τοῦ Παύλου λέ- 
μδυοις, ὦ πλέλολες καὶ βλασφημοιῶτες. Πα ῤῥεσιασαῖμε:. 
νοι δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάζας εἶπον, Ὑμὴν ἰὼ δϑα[χα)ον 
χῦθϑοτον λοιληϑίουαι ἢ: λϑιῶν ἐν Θεοδ' .οΓ74. δὲ ἀπωϑεῖωϑε αὐ-- 
Ν Σ 2 7 ε λ» » 7 ΝᾺ ᾽ λ ἢ οὸν Ὁ ἐκ αἴξίοις κρίνετε ἑαυτοις τῆς αἰωνίου ἕωης, ἰδου ςρεφο-- 

᾽ λε «“ νον. ,." ες [ ο "] 
θα εἰς ἴᾳ ἐθνη. οὕτω ΝΣ σψτεταλτα ἡμῖν ο Κυρλος, Τ ἐϑηκᾷ 

᾿ ““ νΣ, Ὁ“ φ΄ [ γ [ “ » [ Ν “ἢ σε εἰς Φως ἐθνων͵, Τῷ εἰναι σε ἐς σωτηδίων ἕως ἐδμάτου Ἴης γῆς. 
“Π ἡ σιλο ψ λυ ρίζν ΧΟ}, “" Ακουοντα δὲ ζᾳ ἐθνη ἐγορον, καὶ ἐδοξαζον (δι λόδον τ Κυ- 
πὰ μοῦ -τὐτφλ τ κυ λο τος ὐγϑ " γος ςς ὅλου, καὶ ὡπίςευσων ὅσοι ἧσαν τεταγμένοι εἰς ζωϊω αἰώνιον. 
δεεφέρετοϑ ὃ λόοος τοῦ Κυρίου δὲ ὅλης τὴς χώραξ' Φᾧ 3 ἷς- 

δδὴ σι «ἰοώσρυυαν τὰξ σεξομδας γαυαἰκας καὶ ταὶ δαήμο-- 
νας, Κο] Τυς “ἀσοοότοις τὴς πόλεως, κὴ ἐπήγφραν διωλμὸν οὐχὶ ἢ 
Παῦλον καὶ ὃν Βωρναζαν "ἡ ὀξεξαλον αὐτοιὶ Στὸ Ὁ ὁφιίων 
αὐτῶν. “(Ὁ δὲ ὡκϊιναξ αἰ μδρυοι τὸν κονιορτὸν Τὴμ ποδῶν αὐτῶν 
ἐπὶ αὐτου, ἦλϑον εἰς ἵκόνιον οἱ δὲ μα ϑηταὶ ἐπληροιῦτο γαρᾶς "ἡ 

Ευετ δὲ ἐν ἱκονίῳ καὶ 5 αὐτὸ 
εἰσελϑεῖν αὐτοις εἰς τίω σίωυαγω γέμυ Ὁ Ἰουδαίων; καὶ λοιλῆ-- 

ΐ εἰ . ἼῊΝ ἊΝ ἰ λει, " ἴω 

στ τως ὡςτε πιςεύσοι οὐδ ὧν τὲ Χο! ἐλλίωωων πολὺ σληϑος. 

« 

ἰδ Μ᾿ ᾽ ἰδ Ὁ ἊΝ ,2." ᾿ ᾽ 

(Ὁ ὃ ̓ ἀπειϑοιώτες [ουσὰα οι ἐπή γήραν καὶ ἑκακωσοιν ταῦ ψυ- ᾿ 
ας δὴμ ἐθνῶν καὶ Ἰῶν ἀδελφῶν « ἱκανὸν μϑὺ οὐὖ χρόνον διέ- 

- ᾽ς Ι 2 λ “ Ι ἯΠ ῥ ΗΝ ἴω “ὦ 

τϑαψαν πωῤῥησιαζομϑροι οδὶ τῷ Κυρίῳ Τῷ μϑοτυροιῶτι τῷ 
λόγῳ τὴς χάρατος αὐτοό, (ὶ διδόντι σημυενεὼ χὰ τέξδυτα γένεοϑοι 
διὰ τὴμ «ἀρῶν αὐτῶν. ἐοάαϑη δὲ “ὁ πληϑος τὴς πόλέωρ' καὶ οἱ 
,ϑυ ἦσαν σὰ Ὅεις Τουδϑαιοις, οἱ δὲ (ἐν τοῖς Σστοςόλοις. ὡς δὲ ἐ- 

λ 

οἥνεν ὁρμὴ ω ἐθνών τε καὶ 1 ουδδι! ων σὰ Ὅϊς ἀρλϑυσιν ἀ.- 

τῶν, ὑξ σαι καὶ λιϑοξ ολῆσαι αὐτοις, σιδυιδὸντὲς κα τέφυσον 
εἰς ταῦ πόλεις τῆς Λυκαονίας, Λύφραν ἡ Δέρξίω, ἡ πίω πε- 

7 
4 

ἀχὸ ὩΝ ̓ ἫΝ ᾿ Ἢ δ ἩΘΙΡΘ ΝΗ δ ἢ 

᾿ ᾿ ν κ᾿ ὰ ἕ ἽΞ -;-. 

Α : 4. : : 

ΤΩΝ ΑΡΠΟΣΤ. 2327 

Ἡσαΐν μἢ.Β 

Μίατῇ, ..8 

μρ.ς.Β 

λόκ.θ.Α 

. 

ΤΡ ΘΒΑ ΤΡ ΡΟ ΘΡΙΤ ν ΕΑΓ δ ΤΥ Πμεν ΤΩΝ, 
«τ᾽ } πὰ ἐκ ἀν δε στο, 



ΚΟ (Αὐθεχέαν, οὐληοηοάζοντες ταῦ ψ' 

ἜΝ ᾿Ερκαυλοιώτες, ἐμμένειν. Ὥ πίρηρὴ ὅπ. ὅιᾳ ποῤλῶν θλίψεων δὲ; 

ἡμας, εἰσελδι “ν, εἰς. “ἰὼ βαριλείαν 5ε  Θερό. λήροθονη ἰσαδήες. δὲ 

αὐτοῖς; 5 Ἵ Ῥοναμιεῖν φλορλσίαν, μείνω ὑμένων γη- 

μετ ηρόκομή διὰ δια ότοπεα ρπμΝδος 

ἃ ἘΑΡυ τνν δὼ: μῶν 
ΠΣ 

Ἅ. Ὑ Ἵ 

ἡραλς ἀγηδεκαυκνορ ες ξνν κίας ΡΗΡ ὙΠ ΠΕ ΡΣ 

8. “. ΠΡΑΈΕΙΣ ἌΝ " ΤΩΝ ΑΠΟΣΈΤ. 29. 
Β αἶγα οἰροραοὶ ἤσουν με μονδιμῆρν," Και ες ἀὐηρ ῳψιΛύ- ὁ πραι Τ᾽. ϑέντερ σίωυ Γσιδίαν, ἤλϑον εἰ εἰς Ραμφυλίαν. ὲ λφιλήσοιντες ἐν 
φΡοι, ἀδειϑατος ζοις ποσὶν ἐκα ϑ»-, χϑλνο ὡκ ι κοιλίας ἐς ̓  ΡΣ ἢ Ρέργη" Σ λόγον, κατέξησαν εἰ εἰς Αἢαλειαν: καϊκεϑεν ἀπέπλώ- ἜΝ 

« «ὑῷΖ ὑπάρχων, δροὐδέποῦε ἀΐξβαπεπατήκαι" ἕα ἤκουε 1 ἡ Τ'αὐ- Βαμνάζας λέ ἴων σὰν εἰς  Αὐϊιόχήαν,, ὅϑεν ἦι μὰν Ὁ αὔρα δεδομένοι τῇ Τὴ χέέαπ ἵν Ξ Θεοδ' Κιφύγια 

λοῦ Ἁφιλοαῦτορ ὃς ἀτενίσας ̓ἄυτῷ,κοὶ ἰδὼν ὅτι πίσιν ἐμ Τῷ σω-- τροδος ες εἰς Ὁ ἔρον ὃ ἐπλήρωοῦ. Παραῦδυο μῆροι. δὲ; ἢ σὰυαγαλγόν- 
ϑέμϑαι ὦπε μεγάλη τῇ. Φωνη,: ̓Αναρϑε φχηκῦν ̓ πόδας (υό Οβ “ κἱ λυ, ὁ ΕΝ τὰ τ Ὁ βκλησίαν, ἀὐηήζειλαν ὃ Ἰὰς ἐποίησεν ὁ Θεὸς, μεν αὐ, ὦ 

 ϑὺς. Καὶ ἥλλευ ΚΑΙ. εἰδμιπαῖτι. Οἱδὲς ὄχλοι ἰδόντες ὃ ὃ ἐποίησεν αδορσίρ: ' | δπι ἰὠριξε ὩΣ ἔθνεσι ϑύραν πίξεως. δόσακξον ὃ Ω ἐχα" Ἀφόνον ΡΝ ἫΝ 

᾿ Παῦλος, ἐπηραν τί Φωνω. αὐτῶν, Λυκαονιοὶ λέλοντες, Οἱ ἐἴο ..-.»ϑΟὄ-Ωώῳ2:Ὦο .» ᾿ὀλίδον σίω γοῖς μαυϑηταῖς:-- πεῖν ἜΣ αἱ [ἴωνες ΕΞ ελϑοῖε ΟΣ ΥΩ ἃ 

Θεοὶ ὀμριώϑιντες ὀύϑρώποις, κατίφησηι ππϑϑς ἡμαζ' Ἑκοίλ τεῦ ΝΣ ἀκα μΆ ᾧ ἰωδαιας," ἐδιόασκον (δ ὧν ἀλιλφοιλ ὅπὲ ἐὰν' μὴ , αἰ ετέμιν:- 

-π Φ εϑ Βαρνάξαν, Δία" ἣν ὃ: 1παῦλιν, "Ἑρμίώ, δηΐ αὐτὸς ΝΕ ΠΥΡΆΝ ὅὃε τῷ ἴϑὲ Μα ͵ἰσέως, ὁ ̓δωαιϑε στωϑέευαι. Τενομδίύης οὖ οἷν ςἄ-- 
ἰῶ ὁ ) ἐ)ούμμιΘ' Τῷ λόγου. ΟΣ ἢ ἱερὴ Φ' Διὸς ἡξόντος τε , τρρκεῆξε, σγῶς καὶ ̓ συζητήσεωρ ἐκ ὀλίγης Ἰῷ Παύλῳ "ἡ τῷ Ὁ Βαρναζᾳ 

τς. πόλεως αὐτῶν; “ταύροις καὶ τύ πμδαπα Φὶ Οι πυλῶνας εὐύε αν ᾿ πεὸς αὐζοις, ἔταξαν ὀύῤαξ αἰνῳ Παῦλον Χ) ὁ Βαρνάξαν και ἴω- 

᾿ἐψέϊκας, (ὦν Ἶ τοῖς ὄχλοις ἤϑελε ϑυφν' ἀκούσας δὲ οἱ ἱ Σπόςολοι ον ς νας ἀλλοῖς ἐξ. αὐτῶν ἡσϑὸς (ἄν᾽ δστοςόλοις κὶ κι πρεσβυτέροις εἰς - 
Γ Βαρναξας, καὶ. ἡ Παῦλος »διαῤῥίξαντες. αὶ ἱμάτια αὑτῶν εἰσε- ̓ ς. Ἢ Ὅν ̓ ἱερουσσελυλμε, αὐθοὶ τὰ Τπ ᾧιτήματος Φὐπυ.ᾧ Φ μὲν οὐ “φΈρπεμ.- 

β Ἐς πήδησοιν εἰς ἂν ὄχλον, κραζοντερ: Χρϑ' ἰιλέρσλες, Ανδρες,ῖὸ ταῦ-- ᾿Φϑεντες ιποὸ ὃ ὀπκλησίας, δρίρ χοντὸ τίω Φοινίκην καὶ Ἔ- 
ΝΕ ἘΝ Ϊ΄τ. ποιειπέ; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαϑεὶς ἔσχον ὑμῶν ἀῤϑοόοποι, “ΠῚ ᾿ Ῥῆαν, ̓ὀκδιηγούμδυοι ἡ τ ̓Θ)ιςροφίω δμ ἐθνῶν, 5 ἐποίοω 

᾿ Ἀγζομδυοιι ὑμαῦ δπὸ ζώτων τω ματαίων δλπορέφειν δ ᾿ δαὶν μεγαλίώ πασὶ τοῖς ἀδελφοις. Παραγρόμδροι δὲ εἰς. 
! ϑόμμμα Θεὸν ᾧ ζῶντα, ὃ ὃς ἐποίησε ὃν ν οὐρανὸν καὶ ᾿ σίου γίω καὶ  9«- Ω ἱερουσευλήμ, ἀπεδὲ ἰχθηοῦ ὑαὺ δο ὀκκλησίας Ν δ 2.0 χυτοούλων 

ν ᾿λαιασοιν, καὶ ᾿πωταζᾳ ἃ Ψ αὐτοῖς, ὃς ὡψ ταῖς τα ἃ )6- Εν Τών πρευβυτέρων, Δλἰηηειλάν δ ὅσα ὁ Θεῦς ἐποΐσε μέ αὐ- Β 
: ΕΣ, νεαϊρ᾽ ἔΐασς πάντα ζῷ ἔθνη πορϑλεοϑει ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν καύτοι τῶν. ἐξανίρνοξ. δέ ενὲς χὴς χαδ πῆς αἱρέσεως 1 Ἴῶν: ζφαρισοιζων, κ' 

τς γεῤκ ̓ἀμδῤτυρον ὁ ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαιϑοποιῶν, οὐρανόϑεν ἱὲμην εὔπορος. ᾿πεπιρευκότες, »λέροντες ὅν δέ δ θενέμνᾷν αὐςῷν. ,ναϑραηῖ ἐλλᾷῳ οὐ 

ὑετοῖς ὁ διδοιᾷ καὶ κριροιᾷ καρποφόροις, ἐμπιπλῶν φοφῆς κὶ Ὁ 8- " ᾿τετηρεῖν ᾧῷ γόμκονν Μωύσέως. Σωυήγθηοῦ δὲ οἱ ἀπόφολοι οἱ 

φροσίώνης . καρδίας ἡμὴ. Καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλιφ, κα ᾿ ἠρεσβύτεροι ἰδεῖν ΦῸΣ ΤῈ λόγου ύτυ. πολλῆς ἢ δ συξιτήσεως. 
πέπαυσαν οι ὀχλοις 75 μη. ἐϑύειν αὐτοῖς. Ἐπηλϑον ἢ φ , ἀπὸ Αν- : ᾿ἰρπρο μμεὶ Γέβος ἢ πε πὔϑὸς αὐτοις, ἡδρῆς ἀδελφοὶ, 

βιΚορια.Ζ “ιοχείας ἴΟΙ Ἰκονίου [ουδὰοι, ἦι ὴ πείσοιντες ζις ὄχλοις, κα λι- ' μεῖς ὀἰπίρεοϑε ὅ μὴ ἀφ' ἡμερὼν Σρχα ων ὁ ο Θεδρ,δν ἡ ἩΜΗν εἶ Κιφ..Β 

ϑάσοιντες τὸν Γαῦλον, ἐσυρον ἔξω τῇ Ὧν πόλεως, νομσοινες δὰ: ΠΡΑΟΝ διὰ “Ὁ, ςῦ μιαδὴ ξμου ᾿ἀκρῦσου ἴω ἔθνη ῷ λόγον τοῦ -οῇ 

ὃν. σεθναναι. κυκλῳσαιγτῶων. δὲ ὐὸν τ μαϑητῶν, Δἀύαρας ως βαηελίου,χαὶ πιςεῦσαι, ᾧ ὁ και βδιογνώςης Θεός. . ἐμδρπύρησεν 
ἐἰσῆλϑεν εἰς Ὁ πόλιν χροὶ πῇ ἐπαύθαόν ὀξηλϑε σὼω τῷ Βωρ- αὐηρῖς, δους αὐτοῖς ὁ πνάνμα. ἣν δὲ ὅλμον, καϑῶς "ὦ ἡμῖν,  ἐδὲν 

ΕΣ ΔΑ γάξᾳ, ἐς. Αφξίω. ἀὐανξελισεέμδυοί τε τίω πόλιν ὑκαίγίω, χαὶ ο Η διέκρινε μοναξὺ ἐμδμ τ ΣῊΝ ψργγῶν, ΓῚ ̓αἰτῇ καϑαδάσας ταὶ Κιφι Τ᾿ ' 

' μα ϑήθδίσαυντερὶ ἱκουόυῇ, ὑπέ ἔφρεψαν εἰ εἰς τίωυλύρραν κοι] ᾿ ἱκόνιον ἢ: καρδτας αὐτωνΝυν ουῦ 1 τ ἐπε ὃν οι θβρύϑα ὅν. "νει παρ -- 

ἘΡΕΊΚΤῪ ΠΝ ἜΘΕΘΩΝ ΒΕ τὰ ὩΣ: αν ,1:.:» Ξ0 



ὯΙ ον Δ  ρεθμνε ἰῷ ἌΡΡΟΡΕΕΤΝ ΣΝ ΣΝ τος ΡΥ ΣΝ ΟΣ ες ΣΙ ΟΟΣΣΣΣΟΣΙ 

“Ὁ Ὁὖἷ[ΠΟῸ ΠΡΆΞΕΙΣ. 
δὲ αὐῶν δι ἢ σεγῆσεα αὐτοιὶ, Απεκρίϑη ἰάκωζος͵ λέγων, 

ΞΕ ᾿ς ΤΩ͂Ν. ΑΠΟΣΤ. “41 
Π ,μαὔλν. 4. ᾿ῆλϑον εἰς Ανδιόχφαν, καὶ σώναγαλόντες  πλῆϑος, ἐπέδω 

ων "ἴω ἐἰχιςολίω. Δὐαγγόντες δὲ ἐχάρησαν πὶ τὴ ϑοακλήσᾳ. : δ αἱ 

Ἰούδας τε ἢ Σίλας,» αὐτοὶ χυοοφῆται ὄντες, διὰ λόλοῦ “πολ- ΝΣ Ἔ 

λοΐ πωρεκώ λέσοιν Οζι ἀδελφοιβ, ὦ ἐπεοήοιεξαν. Τοίήσαντες 

ΤΟ κα χρόνον, ἀπελύϑησαν μεύ εἰρίεθης Σἰπὸ ΔῊ ἀδελφῶν ἄσοθς β 

» πῆρ ἀνουιωδομυίσω, ὃ ἀνορθώσω αὐτίωι, ὅπως ἂν δά ιτήσω- ΕΠ ἀπμοὺς οὖν πορόλοιρ' ἐδυξεδὶ τῷ Σίλᾳ δἰ ιμεῖναι αὐήῶ᾽. Παῦλος, -, ἑ 
:- β΄, ἢ χα Βαρνάξας. διέτολξον ον ΑΥὐϊεογέία, διδοισκοντες Ὁ θα. Η 

γελιζόμλυοι, μῦ" ἡ ἑτέρων πολλῶν, λόλον Ἢ Κυρφάου. Με. 

κμῶρτ ν κριϑος γέγραπίαι Μετὰ ταῦτα ὀαςξρύψω κα Δϑοικοδομησω 

.», ο δ ΤΠ. ΟΝ ν  Θ. ».»,,1͵ἘΠ᾿ (ὺκν,], ε , - 

" ἐφ᾽ οἱ ὁ Ζικακληται Ὁ ὀνομια μου ἐπὶ ἀὐςδσ. ἈΝ  Κύρκος ὁ . ᾿ ον Δ ναεϊιέρας ἀπετίαῦλος σοὺς Βαρνάξάν, ἐπιρρέ-. ἑ 
» πρὶῶν Ἰαστα παύτα.᾿ Γνωςεὶ πὶ αἰῶνός ὅξι τῷ Θεῳ παύτα ' ἀἸθιγωρὶ τα δὲ ζενας ἱόμερας ἀπετίαυλ ων ᾿αρναράι "ἘΠῚ 

δ΄-ἷῤς- ἐψὰὺ αν» ΣΤῊΝ »“- οι Δ ῶριλ ν “τας Ἢ ᾿ ἶ ; ᾿ : ᾿ 5 γ, πε 

ἔργα αὐτῷ: ̓ δεὸ ἐγῷ κρίνω μὴ χοοννοχλειν ζοῖς στὸ δ] ἐθγῶν ὠσώ.« ΠΗ ψωτες δὴ ὀἰλισκοψώμθα τ ἀς λφο ις ἡμὴ ᾧ 3 σὰν 

' πολιν ας καυτητίε εἰλο μὲν “ὃν λολον τὰ Κυδάλου, πὼς ἐχοισί. 

᾿ ᾿ ΐ λέ ᾽ Ι ᾿λιῶδ Ν Ἵ Ι δ 

᾿ » ΔΎΜ ῳν, ἢ ᾿ ! .»κΑ] λον ί ο“,Α Ὶ Ϊ ς ἰδγλεν σὺ ὃ λέσεντο σὺ α, (εν γον [ωανγνζίωυ 1’ ἐαοα δασεῖς δ Αρντο ἤνταν τος ὀ τσ μκρμξυρα ιἰζουνἀτωτιαιμτιραλαζον δηἰαἰνεω δ 6 Ὁ 
νυ ες διῶς,,, Ρ᾽ «ἢ τς Ὡς ο(» Μιωρ᾿ ἢ σκλν, ΚΒ ἰώμωλε : ος ἢ ἡζίου τώντο ἀπ' αὐ-- τῷ}. 

πρικτοῦ ἰ πόδ αἴματος.ἢ Μωσῆς ΤΡ ὧκ ϑυεῶν δ ργαίων κτὶ "δῦσα ὦ μ ἄν δι καλούμδυ(ῷ Μαρ ΟΝ ἀρδυρο μὰ λάνῥρ λίρα: ' ' 

ν ΠΥΒΕΡ. ὁπ ἘΠῚ ΜΕ ΡΟ ΠΑ, ΠΑΡ ἐστ, ΜΔ πῆ ἀμ ὙΠ΄ τῶν δυο παμιφυλίας, (ὃ μυὴ σϊωϑϑοντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔρον, 
ἐδ: πολιν Τὔσ κηβυσσουτας αὐτὸν ἐχή ον ταῖς σα μωγευγαις κ᾽ σῶν σοῖς γενεάς, ἐτί- ᾿ : δξ; φῇ. τς τ ἐφδος ἢ οὗ ᾿ ἢ ΡΒ ᾿ »" 

ΝΡ πο αὰ Ἅ ΒΕ, δ φρο δ τος 2, Δ μοιροὴ ποιῶν. ὁ. β συμπί ν ζότον. ἐγ ετὸ οὐὖ κοοζυ ἀ- 
σαι (ατοῤαναγμνωσκόμδυ Θ’. Τότε ἐδοΐεζοὶς δυτοξύλοις καὶ ΠΡΟ [τ τυ απο α Λα τ ον , τῶ δον τ 

τοῖς ποχωραόϑίω αι αὐτοὺς ἀπὶ δ»λήλων, τὸν τε Βωρνάξζαν αϑραλα, ὑπ τ β 

ϑτνο ὁ 
΄ " ἽΝ Ϊ » ζν ΕΣ Γ᾿ Δ ΟΝ «ἡ Ὁ ες δ 

ΚΜ 4., τ ὐδφΐλν. ὠλιν γ᾿ οΥ κον ὡκηλῴσω εἰς ΚυχυθονΊταυλος ὥὦιλε- 

᾿ ξάμυΘ’Σίλαν,ἐἴξηλϑε, παρα δόϑεὶς τῇ χάθάτι τα Θέ νζν: - 
᾿ “κ| 4 ΑΔ Ι Ν ι 59. : ΣΦ 

τα) δι ον Δα δὲν 14. Ν ἐν σι. ; . διέργετο ὃ “ Συσάαν κὰ Κιλικίαν, ὀιςηθά- Ἑ ἡσνυμδύδις ἐν Τῆς ἀδελφοις, ,δάλψαντες δια, γήρὸς αὐτῶν ἴα- ] ἀρ οι αἰ αμμο ἐφ: Νε  ϑοὐ ωῤδῤΨι. π᾿ 
; οὶ : κοῦ ζων ταῦ ὡκκλησίαξ. Κατίιυτησε ὃ εἰς Δέρ ίω «2 

ἀλμε Δύςραν, Καὶ ἰδοὺ μα ϑητής ες [εὖ ἐκεῖ, ὀνοματι Τημόϑεος, ἧς ι ὶ 
τ ΕΜ, ΜΒ ΟΡ ἔψεννι ' 

ΕΝ, οαναριὸς γος ἰουδα ας πιςῆς πῦρ) ς Ὁ Ελλίωος, ὃς ἐμδρτυ- 

ρέτο σὺ τὴ ὃν Λύςροϊς καὶ ἱκονίῳ ἀδελφῶν" τον ΓΕ ΣΝ 
.-“ δες : Ὁ» ἷν ὶ λ νι ! " ν᾽, | 

σεν ὁ Παῦλος σίω αὐτῷ ὀξελϑεῖν, και λαβὼν αἷϑα ἐτεμδω αὐὐ- 
ΐ 4 . λ .ν. ᾽ “»" .[" 2 ΄ ΟΣ ὃ 

τὸν, διὰ ζι ἰουδδοις «ὅσ᾽ ὀντὰς ον (ἱς τόποις ἐκέῖνοις ᾿ηδῴου 
ΙΝ ΜῊ ἡ" Πα ,“ 4 ἐσ ΟΝ το »Ὕ᾿Ἤ , ἬΝ 

᾿ ἀπονπὲς τὸν πατέρ ἀυΐς ὅτι Ἐλλίω ὑπήρχεν. “Ὡς δὲ δυξ: 
᾿ Ι δεν ἄρον 7. : “νὰ Ὁ. ως. Ι ι ζ δὺ- Ε ᾿ 

πορϑυοντὸ ταῦ πολάς, χοϊρέδιδουν αὐτοῖς, Φυ λοι οσεῖν. δόγμια- 
᾿ 

ὦ ε ᾿ » Χ ὍΝ ᾿ ἊΝ 

ἜΣ τὰ ἴᾳ κεκριμδθα ὑπὸ "} ἀποοόλων κἡ Τῶν πρεσβυτερῶν Ἰῶν 

το πς 
: ὌΝ : Ι ε λ ἥν : “ ;,» - -“ ΦΜ ον ᾽ 

δῶν δὼ αν Ν χὰ ᾿.. ὰ σλ.-. ονἵ .ς ον ὡκκλήσιαι ἐςερέοιρτο τῇ ἡηςᾷ, ὦ 6: 

Σίλαν, ᾧ αὐξῶν; ὅια ρου αἰππεείέλλονταρ αὶ αὐτά. ον Ἱερουσουλήμι αἱ μὰ, ΤΥ ΠΟ ΡΉ Εν το γι Ὄ ̓ Ξ 

ἐδοξενβο τῶ. μηδὲν αλέον ἐἰδετῖϑε ὅδ! β πεόζοσευον τῷ δριθμὼ καϑ' ἡμέραν οΔιξϑοντος πίω ἐφρυς 

»ᾷι γδονς ΡΑΣ Σ ως αν κὶ τίω Γ ἡ γώραν, κωλυϑεντεςὶ χῦὸ Θ ἀγίου πνδυ- Β ; ᾿ 
οὐ θαρ(Θύ πλίαὐ, δὴν. ἐπαγαϊνες ζούτων, ἀνπέγοῦθει εἰδωλο". “ἐταὼχ: ΚΕ γίαα νὰ τίω Γαλαίοκην χωραν,κῶ Ἄν 

ων κοὶὶ αὔριῥο τοῦ ὦ πιρροτοῦ νὰ πορνεία 

μὸν, οἷς Ὁ 

: ΝΜ ἀρ πεΝ πλ 1 ν᾽ ὃ μ,1’ β΄. π ΔῊ . 

τα ὐδῶν ἡαορνξ- “μων ΕἸ Λλκο, μδῥις λοιλήσε (δ λόγον ἐν π ιΑσιᾳ, ἤϑοιτες ϑὶτ Μυσῶν, 
ἰώ δε ) γε!» ἑτέροις ἐς χὰς, 7.4. Ἰδὲ κ οὲ ἐν Ἢ ὩΣ Ψ ΒΡ το ες ἐ παχυνος ἢ γον να ἢ νι 

" μὴ ποῖῆν.α.β.. ὶ ἌΕΡῸ ΣΝ φής εήρριζον᾿ ΚΕΛΣ Βιθυωΐαν πορόυεϑοι ἡ, (] Χκ οἰασεγψάυτους Φ 

ΝΠ ΟΕΨΕΙ . ᾿Αὐησοδ, δ]. γῳ Ὑ͵Ιαρϑίϑοντες ὃ τί Μυσίων καὶ (ζυσαὺ εἰς Ἐ γα αδὰ. ἦλθον ϑυνῖν ΕἸ δύνα, φρῶμα. ΠΠ β νην Ὁ ΤῊΝ ΘΑ ΚΟ ΤΥσῊ ες ἘΠ ΤῸ 
᾿ 

ες 4μας 
τῷ 

ι ᾿ μῃ 
᾿ 

ἧς γαῖξιςς, οὐδὲ οϑθροςς « 1. τ" : " ! 

δου, τος 4 ἢ ες Αἰ ἘΠππ-ς ---...9 ἐ 

8 2 Ὑ: 
εκ ἢ: Σ . 

ν ͵ 

τα, ες λων θῶ νς ἀὐξδα ς αν λατνας ἐς πεν οδον ον λ 2 δ, κλχδι, ες χζνι πο ὩΣ Στ ον ψέμα οὶ δ ἄς πρροαεδς ὥπνς λοι δ λπαε ΡΣ ΟΠ ΟΡΕΝΊ ΤΟΝ νον ἀεῖνε ὑξρρυ ἐν αν ἀνόδου τον ορα νον " 



τ ΤᾺ 

β.ιΚοριια.2 

᾿ α.8ι:ε.8.4Ὰ : 

ηϑ)» ὅδαμά: Θυαὺ πῆς νυχτὸς: ὠφϑνας Ταύλῳ: ̓Ανῆῤϑες ἰω 
Μανϑ δῶν ἑρῶς, ϑρακαλῶν αὐτὶ Ὁ λέγων, Διαξὰς ἐς Μά- 
πέδονίαν. βο ϑησον ἦραν: ὥς δὲ "ὁ δρομα εἶδεν, ἀλϑέω 

δόδβῥϑυ ὀξίϑεν ὁ εἰς ὙΜακδονίαν »οὐμιδιξάξοντες ὅ 01: ππρουκέ- 
γὐλι ἡμᾶς ὁ Κύδμος: 'αηθλιδοιῶς αὐτοι. Ἀναχθώτες οἱ 

ὡσεὶ, β δ 

το πὴ Τρ φαδοξ, δὐθυδρομήσειμδω εἰ εἰς Σαμμοϑρᾷοην Ὥ " ἔς Ὁ 

πιόύση εἰς Νεάπολιν: ἐκαῦϑεν γε εἰς Φιλίπαοι,, ἧπς ἀξὲ. “υσϑότη 

Γ. μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολώνιὰ.. Η ἰιδυ5 Ὁ ὡνἼαυ- 
κυ Ω πὸ λιεὶ δια τοίζοντες ἱέμυεραις φιναζ" τὴ τε ἱμερᾳῇ τ τ᾿ σαβ- 

ξἀτων ὀξαλθομδυ ἔξω τὴ τῆς ᾿πόλέως ΟΝ ποταμθν, οὗ ἐνομί- 

᾿ ζθη χυθοσευ δ ἐ! "ζῇ, χδ [ καιϑιότωντες δαλοῦβδυ ταῖς σἰμυ ϑού- 

σϑὺς γωυαιξί. “Καὶ πς γαυὴ ὀνόματι Λυδια » πορφυρόπωλις, 

πόλεως Θυατείρων, σεξομλόη ἡ Τ' Θεὸν, ἤκουεν ἧς ὃ Κύξλος δι 

κίε τω πδρδιαν; δϑσέχέν ζ;ς λαλουβδύοις ̓ ὑσὺ τ "Π αὐ- 

χόυ. ΩΣ, ̓' ἐξα γῆν, καὶ ὁ Ὁ οἰκης αὐτῆς, χϑϊνεκαύλεσε λέγρυσει, 

Εἰνόεκριήοαυνεὶ με πιφὴν ζω. Κυρίῳ ζῇ, εἰσελϑύντες εἰς “ὸν οἷκον 

μου, βυεήναλα!και ̓ πωρεῦιιἀσουτοή ἡἥμας. Ἐγβρετοῦ 3 , πυρόνομέ γῶν 

ἱέρυεὶ [7 ̓χυδοσευχέω, ποηδίσκίωυζενα ἔχουσουν πνδῦμα 1ιύ- 
Ἂ παν ἐπα ] στε ἡμῶν. Ά ἥτις ἐργασίαν πολλίευ ̓ φρόχε ζος κυ-- 

τ διόνῷ αὐτῆς: μιαϊἀυοιμένη: ὁ αὐτὴ καταικολουϑήσεισον Ἰὼ Παὺύ- , 

Χῷ Ὁ) ἣ Ἰάν; ὄκραξε λέσουσω, ὑτοὶ οἱ Δύϑεθοποι, δοῦλοι 4 χ ΘΝ 

“Ὁ β᾽ὑφίουῚ εἰσιν, εὐϊηινέσ᾽ καιταηίλλοισιν᾿ ἡ “ων ̓ ὁδὸν σωτηρίας. 

Τόν: 3 ἐγοίοι ὀπὶ πολλάς ἡμέρας: διαπονηϑεὶς δὲ ὁ Παῦλος 

᾿ Τῴ πνϑύμαπ εἰπε; Παραπέλλω σοι ὧν ἸΏ ὀνό- 

μὰτὶ Ὑννοδ' Χραρϑδ' ᾿ιὀξήϑεῖν ἀπ αὐτῆς . Καὶ ὀξηλϑενα αὐτῇ τῇ 

Ψ ὥρατ Ἰδονῆες δ. δἷΣ αὐφαδι ἀὐτηῆς ὅτι ὀξῆλϑεν, ἢ  ἥπις ω ἐργώσίας 

αὐτῶν. δεξόμενοι ὭΣ 

ἡδὼ ἐμθμαβυϊθὴ Φιξα ἀρχόνταιρ "ὦ πσδϑσουγαιχόντες αὐτοὶς Ος 

Παῦλον καὶ ὃν Σίλαν, εἰλκυσὰν ἐς 

Ῥοὺτὴμλ! ὀἰκγδπον; Οὗτοι οἱ δὶ λ ϑορῆτοι ὠκ τῶ ρὀῥόσοισιν ἡ ἡμὴ πὸ 

2 σύλης. β 

3 ὑμῶγ. σὴ Ιὰ 

ΠΝ πύον ἰδ ον 

ΤΩ͂Ν 
ἐβάλαν. αὐτοιᾷ εἰς τίω ἐσωτέραν φυλακὴν, δι πόζες ἀὐ- 
τῶν σῷ αὐλίσουτο ἧς “ὁ ὸ ξύλον. Κατα: ὃ -  μεδονύχῖδον Παῦλος 

Ὁ: Σιλὰς «εοσευχόμδυοι ἐμέο Φ Θεῦν᾽ ἐπηνροῶν"ο ἢ αὖ. 

τῶν οἱ δέσμκιοι. Αφνω: 5 σέσμμος δες μέγας, ὥςτε σοὶ λθυϑη- 
γα ᾳ  ϑεμδ,α; ὑχ" δεσμιωτηρέου λὐῤεώχθησαν 1ε ϑναλεῆμα 

αἱ ϑύρα! πϑσει!, αἱ παύτων ᾷ ΟΕ ἀὐέϑε. ἔξυπνθ. 926- 

γόμδοος ὁ 0 δισμοφύλαξ, αὶ Ι ἰδὼν ϑρῤῥῳγμιέναρ: ὕχὰ ᾿ϑύρας Ὡς 

Φυλακῆς, ασεισοί ος μάχαιραν ἐμήον ὁ ἑαυν ἄγαιρειν; ΤᾺ 

μέζων ὀκπεφάνμμαιζοις διομίριρ. Εφωνήδε: Ἀ Φωνῇ μέγα: 

. λῇῆ ὃ Παυλος, λέγων, Μηδὲν ποεϑιζῃς σεαυῳ κακόν! ἅπαντες 

᾿ Οἱ ἣν, εἶπον, Πίξευσον οὐχὶ ῷ 

ἢ πιῆ λϑον οἷ 
᾿ φματηγνὶ ὅ)μ10 

«ὐπὸ ὡς ἃ α«- 

γρμαὶ. καὶ ὁδα- 
μηπεϑέντες Τὸν 

σήσμον τὸν γ- 

γρνότα, ἐφοξή- 

ϑηφ, δ ἀπέ;φ- 
λαν Οις ῥβαξ- 

δούχοις. β 

οι ; χθὲ ς παρέ 

λαξες. α 

τ ῥήματα ζωῦ- 
πὰ ῥνϑώτα. 
πο Όις τραΐη 

»»(. δ δ), ἀκοὺς 

ἱσωτς ὅτι Ῥω- 

μῶοι ὥσι, ἐφο 

υϑηξ' αὶ πα 

τὴς ναλνόμροι μ' 
ὯΣ φίλων σολλῶν 

Φεδ φυχακὴν, 

οἰ παρεχαΐλεσαν 
εἷς ̓ εὐπιὶ ὀξῃλεῦν, ἐπογτᾶς,, Ἡ γρήσα,δν : κρὴ ὦ ὑ Σ δι ἐεὲ δος δἰκαιδις Καὶ. δε ΠῚ ὡρμς λέγετε, κιᾷ 

τ φὼς της ἐκήῆτε, αὶ αὐνίποτε παλὶν συςφοαφῶ ἣν ὑμῖν, ἰηκκρα ογτες καὶ ὑμδδλ Ἐξ θόντες ἐκδῷ φυλακῆς, ἦλθον “«ο᾽ς τοὺ 
νέαν' ναι ζιὶ ἀιλφοιῤ, δγηγή πιντοὸ ἴσα ἐποίησε Κύξκος αὐτοῖς» θαι καλέσω πρ αὐτί. 4. δ, 

γωρ ἐσμέν ἐνθαδε. ̓ Αἰτησαρ: ἢ Φῶτα, εἰσεπήσησς, Δ! ̓ἐγδομὸς 

δυόμδμΘ’ «ϑοσέπεσε Ἴῳ Παύλῳ. ᾧ τῷ Σίλα: κ δ ̓πσθθα: 

γαγῶν. αὐτοῖς ἔξῳ, ἔφ», Κύρμοι; ῳ με δε! πόμειν ὕα δωϑώ: 
Κύεμον ἴησοιο Χο ρῦν, καὶ ρων 

ϑησῃ σὺ καὶ Γ᾿ ὁ οἰκός σου" . Καὶ ἰάλησαν ἀντ “ἃ Ὧν λόγον “ Κυράν 

καὶ πᾶσι Ὅις ον τῇ Τὴ οἰκίᾳ ἀμ. . Καὶ παραλαξῶν αὐτο ον ἐ- 
κείνῃ τὴ ὥρᾳ. τῆς νυκτὸς ἐλουσεν Στὸ τ “πληγῶν, ἴδ ̓ἐξανῆϊξ 

ὅη αὐτὸς καὶ οἱ ἀυβ᾽ παύτες πιυραχρημῶ" ἀὐαγάγων τὸ αὐ-- 

Οις εἰς ἐὸν οἶκον αὐτῷ, πουρέϑηκε ;πραπεζαν, φῇ ἠγαλλιάσατο, 
πανοικῇ πεπιςευπῶς πρὸ Ὁ Θεῴ. Ἡμέρας ἣ  ϑυομδμης Ὁ εἰπές-- 

δι οἱ σρατηοο τοῖς ὁ ῥα δούχοις, λέγοντες, ἀπόλυσον Οις δ0-- 

ϑρϑῤγοὶς κείνοις. ̓ Απήτειλε 3 ὁ “δισμοφύλαξ τοι λόγοις 

Ουτος Ὡσθῦς Ὧ Παῦλον, ὅπ ἀπερεέλκασιν ἀφο, γα 

ἀπολυϑήτε' γὼ οι δ ἰξήϑόντες πορδύεῶϑε ον εἰρίεὐῃ. Ὁ 5 ΤΠαυ-- 

λος. ἔφη τεὸς αὐτοιρ, ,Δείραντες ἱἐμας. δημοσίᾳ, ἀκατακρίς. 
τοις, ἀ ϑοθόποις ῥωμαιοις ὑπουρβοντὰρ ἔξαλον εἰ εἰς Φυλακῆν, 

Ω νῷ λοίϑραι ἡμας ς ὁκ(ξαλλοισιν; οὐ λὰ ϑόντες αὐ-- 

τοὶ ἡμας ; ὀἰξαγαγέτωοβ. Ανήηειλαν ἢ η ζς οραπηλοῖς. ὁϊ ἰῥας- 

δοῦχοι ἴω" ῥήμᾳτα, πωρτα- χά.  ἐφοιβήϑησαν᾽ εὐκούσεαντες δὴ: 
βωμμαῖοι εἰ εἰσι «χα ἐλϑόντες 

Χουιηφ: ἐεἰσηλιϑον εἰς πίω! 'Λυδιαν: "ΧΟ. ἐἐδέντερ εἰ ἼΦι, 

πουρέκα λεσοὶν. αὐτοιξ, κοί. ἡφβηλϑον-. ὧν, 

ΟΝ ΠῚ ξυπδς βρεύυοςς δοτορ ει πε ες 

Ῥεκάλεσοιν αὐὐηοι, χῷΙ ̓ὀξαγα-: . 

οϑνυτεῤ ἠρώτων ὀξελϑεν τὴ τς πολέως. Ἐξϑούτες δὲ κ τῆς φυ- τῇ 



ἜΣΑ ΈΣαν. ἘΥ ΣΕΥ ΤΤΑΣ ἘαΘῪ Εἰ ἀν Νὰ 

Τῶν ΑΠΟστ.. ᾿ Ὡς 

ϑεώωβοιιπ κατείδονλον ὁ οὔσαιν τίω πόλιν. Διιλέγετο μένε οὖ ἩΜΠΡΙΑΕΈΛΣ. 
εΔιοδεῦ Δὲ εὀνωα Α μιφίπορνν,κ ̓ ς Απολλωνίαν, ἤλιϑον. εἰς κέ ὧν τῇ ἢ (ἐναγωγῃ Ος ἀρ ον ὥς σεξομοένοις, κα μ ἐν τῇ α-- ' 

! Θιωποδονίον, ΡΩΝ τῶ Ἷ ἐσεωυαγωϑ Ἷμ ἴουδα! ων. ἊΝ δὲγο Π  ορβᾷ καὶ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς Οις  αδραπυυζάνονταρ. τινὲς ὃ 

' ; ἐωϑὸς, τῷ Γ αὐλῷ εἰσῆλϑι, ΠΩ αὐτοί ΚΙ ̓ οὐδὲ σάββατα ἢ: Ἐπικουρείων καὶ οὐ; Ἢ Στωϊκῶν Φιλοσύφων σὰυέξαλλον ἀυπὶ: 

' β τείᾳ. Ὁ φαλέλδτο αὐτῶς πο ἐφ 26αφών, διανοίγων νὰ ᾿ πῶρα- Ι καϊἸωες ἢ ἐλέλθν, Τί δὠ ϑέλοι ὁ ασερμολόγος ὅγε λέγνγΟἱ δὲ πὸ  - β 

ὑπῷ ΧΕκρον. ἐδῳ παϑεῖν καὶ ῥα ςηναι οκ μικρῶν, ἜΣ Ξέ Ξινων δαιμονίων δοκεῖ καυτατζελεις Φἢ " ὅτι ῷ ἰνσοιίο καὶ χαὶ Σ 

ὁ Χἀκρὸς. ἰησοιζ, ὃ ὃν ἐχω κατατέλλω ὑμῶν. Καὶ : . ϑιυϑάςεεσιν αὐτοῖς. δὐηηήελί, ρ». ὦ ιλαξὀμβροίτε ἀν, τ᾽ λὲς ἂν ὃς 

β ἡνες, ρ αὐπῶν ἐπείδησωνμαὶ [πσεϑσεκληρωϑησαιν " αὔλῳ Α͂ ῥΒῸν "ά ΕΥ̓ ἤγαϑον, λέροντες, Διιυαμθα γνῶναι ἐρὴ ω κρανη Ἔ" β 

ἡ τῷ Σίλᾳ, δομδύων Ἑλλίωων πολὺ πλῆϑος, γαραι ᾿αὑτη ἡ ἴων (ὁ Ἀρυλουμιξνην διδανρ: ξοίζοντα: γαρῖενα ἰσφέ, 

]! ὀλίγα). "“Ζηλῶώσεντες ἢ (ὦ ) ᾧ ἀπειϑοιῦ- ἀπρρρα. δ᾽ἔὃὀ -- ΟὋρειῖς εἰς τας ἄκοας ἱεμὴμ - βουλόμεϑε οὐ γνῶναι “ἂν ϑέλοι. 

ΞΕ 5,0}} δ τὰ σοουδαι βαρ κάν, ΠΡΗΝ ΥΥ8: 1.13 Ἰαῦπι ζῇ, Αϑιωναζοιὸ παύτες κοὶ ὦ ϑβηδημοιῶτες ξένοι ἐς 
ΙΒ πονηβοιᾷ, ὧὸ ὀχιλοποιήσειντες ἐϑο ρύξοιν τίω πόλιν: ̓ὀὐπιςευτες ἩΡα Υ δὲν ἔρον ὀὐκαϊροιυ Ἶ ᾿λέγαν τ ιΦ ἀκούειν καινότερον. .) ΟΣ τα- κς 

: ᾿ τὸ οἰκόᾳ Ἴάσονος, ἐξίτοωυ. αὐποιᾷ ὐγαγειν εἰς ᾧ δδμον "μὴ } " ϑεὶς: 3 ὁ Παῦλος οΨ μέσω: α΄ δ' Αρείου παλρυ, ἔφη, Ανόγρες Α»- ᾿ 

5» ΝΞ ἀὐρόγπερ ὃ αὐτοιὶ, ἔσυρον ὯΝ ἰάσονα καὶ ἥννας ἀδέλφοις δαὶ ο΄ γαῆσι, τὰ ποτα ὡς δησιεαμιονεςερδις ὑμαξ. ς ϑεωρώ" δερλθμε- 

᾿ τ πολιταρχας, βοῶντερ, ὅπ δὲ 4’ ὃ οἰκου μδιυίω ὁ ἀναφαπώφοιν- γος κα Ὁ Δ αϑεωρὼν ᾳ σεξάσματα! ὑμ, εὖ εύρον Ὁ ἡ ζωμὸν Φ" 

ςγοῦτοι, ὁ ὡνϑαδὲ παύράσιν, οὐὗ: ᾿ιὐαύδεδεχῷ ὦ ἴαίσων "καὶ οὗτοι ῳ ὁ ἐπεγεγραπῆο, Αγνώφως Θεῴ. ὧν: ον ἀγνοίντες σι, 5- “Ἔ 

Ι παιτερ ἃ ἐναντι Ὁ: δογμιατών. Καϊσρύροες. «ροριἥρισι, βασιλέα ΤΟΥ ἔγω ̓καταϊγέλλω ὑ ὑμῖν. ὦ Θεῦς: ὁ ποιήσας ὃν ν κόσμιον καὶ καὶ, 

λέλονϑερ: ρον, ἰνδοιώ. ἕταραξανὃ 9) Ὧν ὀχλον χαὶ δι πο-- ΄“παῦτα ᾷᾷ ῳ ἰυπὸ, ὁ ὅγιν [ οὐρανοῦ ᾧ γὴ 706 κύξκος ὑπσαρλων, ὑκ Ζ 

| ; λιταίριχας ὦκο ὕογτας τοι τα ἴα [ λαιβόντες τὸ τὸ ἱκανὸν ρα ζό ᾿ ω χάροποιήτοις γαιοὶς κουτοροε!, ᾿οὐδᾷ. τυ λήρων ̓λυϑρόδηων Τὰ μ᾽. 

" ἴασονος ὕη λϑιστῶν, ἀπέλυοῦ αὐτοιζ. Ὁ: ̓ , ἀδελφοὶ όϑϑεως ϑιδαπεύοπη, αεϑσδεόμονἐοῖνος, αὐτὸς διδδιβ σπεσι. ωϊω καὶ Ὄ 

. διά τῆς νυκτὸς ὀξέπεμυψαν τὸ Ὧον τε [᾿αὐλονκαι ἢ Σίλαν ἐς Β- εκαὶ Τὶ. δ. - πνοίω κοῦ ̓παύτα- ἐποίησέ (ὰ δξέ ἑνὸς αἵματος παν 7 ἔθνος Φυ- 

ΟἫΓ βόιαν: εδέτινές. αὐραβρόμενοι, εἰὸ τί δα γωγίωυ ἣ! Υ ἰουδαίων Ἰ: τ, ϑέθόποων ΚΟΤΟΙΧΑΙΝ ἣν θ}ὶ παν ω χοοόσωπον “. γῆς ,δξάσαρ᾽ χοθ9--: 

' αἰπήεσοω. οὗτοι ὃ Ἴ δἰ βυεξεροιδ ον Θεασριλονίω, δίπινες ἐ- ᾿ ἌΝ τεταγμένοι καίροιξ, Ω τας ὁροϑεσίας. Φ κατοικίας αὐτῶν, ὅν. 

δίξαντο ὯΝ λόσον μ᾽ παίσης «περϑυμίας, ὁ κα. “ὡμέρανἀ ἀ- - τεῖν ν Κύθκον, εἰ ἀράγε ψιλαιφησέανο αὐτὸν "ἡ εὕροιεν, κα!- 

. Ἐπ νακρίγοντες, ἐσοιῤ λξαφας, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως" πολλοὶ μὲν οὐ '. ΤΙ) Ὲ οὐ  μακρὰμδιστο ἑνος ὑκαίτου ἡμὴδν ὑσχωρλονταον πὸ. 

ΠῚ [ἘΝ ΓΝ τε ὸξ αὐτῶν ἐλ χίςευσαν και ἢ: Ἑλλίίδαν γαυαμεῶν βαμ-- ἐμ τςς ἢ γα ζῶμεν Χαμ. ινούχιθα, καὶ ἐσμέν, ὡς καίονες τ. χκαϑι ἜΝ 

᾿ ο΄ μόνων, "Ὁ ὁ ἀνδρών πω ὀλίροι. )Ωρ 2 ἔγνωσαν (Ὁ ὑπὸ τῆς Θεσ-. ᾿ μας ποιητῶν εἰρήκασι, "Τοῦ » ῷ ϑβορὶ ἐσμλέν. Τίνος. οἷ ὑπαρ- Ἐν: 
ι σὰνλονὑμὴς ἰουδαῖρι ὃ 0π καὶ Ὡρ' Τῇ Βεῤοίᾳ κατηέλη ἑζω δ τοῦ δκΝ ὅθ) ὁ Θεοό; ὃκ ὀφείλομεν, γομίζεν λβυσῳ. ἦ Φργύρῳ. Ιὲ Η ' 

ν αὐλρυ ὃ λόλοςν δ “ Θέξ, ἤλϑον κα κεῖ, φελδϑοντες" ΠΟΥ ϑρύλοις. ΤΉΝ ΝΣ λίϑῳ ,λαραγμαπι τέχνης. ἊΣ ὠνθυμήσεως ἀνϑρωῆου, τ. θεῖον ᾧ ἦς ἢ 

φϑεωρὶ ὃ' βύτε ω ὲ Παῦλον ὀξαπέρηλαν. οἱ ἰάδελφο! πορευεῶς ὡς ἐλ ἐς ὁμθιον. οι μὲν οἱ ἀξόνοις “ἧς. ἀγμοίας, ὑπεράδῶν ὁ Ο Θεὸς, Ω β 

δ ᾿ ἰυρενὸν δώ Ἂς ̓ ὕχά ᾿ νὰ ὁ Τιμόϑεοξ: ἐκώ---------.--- νι: να απραγόλλφζος. ἀνδρωπδᾳς πᾶσι πανποιλθό μμετούγοήν, διο-- 
" ᾿ Ἶ » ᾿ ᾿ . . ᾿ ἊΜ τ ᾧ ΑΒΕ εἰ ΓᾺΡῚ τ ΝῸ {3 ̓ ΝΝ . ν τς ̓ ᾿ Ε ᾿ τ ᾿ ᾿ 5» : ΝΕῚ λ ἕ 

Ὧ Ὁ ον με» , κ ἐ ὡς, Αϑιιρῶν καὶ “’ Λλθτ' . 
᾽ 

ρλν Ε τυ σδοοςς ὃν, αὐδο ὦ δρε τ δος Ἶ 

' ὶ ν ᾿ ἷ δὲν» Ἵ.. δ 23 ὅς "ἶ Ἐ τὰ : ἐκ τοῦ ῳ 

τ ἔξησεν ἡμέραν ἐ ὧν. ̓  ἡ μϑμἐκρήνον: αἰῳ δἰκουμένζωυ Φψ ἰκαιον 

[. σίυῃ, ὡΨ,. ἀνδρὶ 4 ᾧ ὁ ὥφασε,πῖειν αϑραβὺνπ πεῖσιν »ἀνα φήσας αὐ ΕΗ , Χο 1 
᾿ς Σὼκ νοιρῶν ἀκούσαντες ο ἀἀγάςτισιν νεκρῶν ;σὲ; μὲν ἐχλθὰ ἀαδον, ᾿ 

ἜἜ αϊίν. ἊΣ 



με ρος ΣΤΡ Σ ἃ Ε αν τῇ πα ΑΊτΟΣς, ΣΟ ΑΕ ΡΑΣΙ, ΤΉΝ Σὰ 

Αι ΩΝ ὑὰ ΚΡ ΘΒΉΑΡΡΘΙΝ δ ΟΣ 
Αἱ Υ " ΠΝ: " 

χά ἜαΦΙΑῈ ΕἸΣ 

Φυνὸ δ πον": ̓Αἰουδομεϑεέί ἐβρυπάλιν Ὦ τ ὅξω, Καὶ οὕτως ὃ 

᾿Παλὺξ ὀξηχθινόκμε ἡμεσου αὐτῶν: "δνὲς ὃ ὃ γαἤδρες κολλήϑεντες 

ἄὐυτὰ ποθ εευσον κἀν ἱρά) Διονύσιος ὁ ΤΥ βευπαγ! τῆς, ἐ γιωὴ 

ὀνόμαα Δώμδριξ᾽καὶ ἔδερον! σἱὼ αὐτοῖς: τ τς 

“Μηδ ἊΣ πειύταν μοοχϑϑέῖρ, ὁ Παῦλος οκ δμ ἀὐϑϑθη ἦλϑεν κζ 

εἰς: Κόρινθον δ, Καλδὺρῶν ἡνγα- ἴουδαι ο᾽ ὀνόματι Ἀκύλαν, Πον-- 

πκϑν: ἢ οϑύ 4, προσφάτων; ἐηλυϑυταὶ Στὸ ἱταλίας, Ὁ Βρίσ-- 

χελλῶν γωιϑαγχρὶ εἰς, 9 (διαὶ ἣν διατεγεύχέναι Κλαύδιον χωθέ- 

ζιϑαι πανταρ ζει: ἰουδαϊοιρὲ ὠὡκ τῆς. Ῥωμοης,), πσδϑσῆλϑεν αἷν-- 

τοῖς “κοι δεὰ οὸ ὃ δμιότεχρον κ ὧῇ, ἔμδρε' ποὺ αὐτοῖς. ΚΟΙ ἡ ἰργοίζετᾳ"... 

(ἴσαν δ ὀκίιυσποιο  τίο τεγίω. ) διελέγετο ὃς ὧν τὴ σώμα γω- 

- ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣ Τ. 247 

Οὐύτων οὐ βούλομαι ἐρ. Καὶ ἀπή λοισεν αὐτου Ὥστ Τῷ τ βήμα- 

Ῥς-ς. ἐπιλαξόμϑυοι ὃ ̓ παντες οἱ Ελλίωές Σωϑϑένίω ᾧ Ξργ- 

σἄυαγωϑον ἐτυπῆον ὑμισσθφέϑεν 7Ἑ Ν᾽ Οἡματος, ΟἹ ᾿ οὐδὲν ζύτων 

τῷ Γαλλίωνι ἔμϑηεν. ὁ δὲ Παῦλος. ἔτι φπεϑαμείνας ἡμέρας, 

ἱκανας, Ὅις ἀδολφοις ὑποταξα δος ξεπὰς ἧς πίω Συρίαν, 

(ὦ σὼω ) ἀντῷ Πράέσκιλλα ΚΟ [Ακώλας,) ) κειροίμδμος ὃ τ κεφᾳ 

λίως ΨΨ Κεβρεαϊρ"ε λέ, .. ἀὐχέω. καπίευτησε; δ ἐς ἔφεοον, κα- 

κείνοις κατέλιπεν αἱ ἀμ. αὐτὸς δὲ εἰσελϑῶν εἰς 1 σιιυανγωγίωι 

διελέχθη Ό:ς ἐκδαιοιο' ἐρωτωνων ὃ 5 αὐτῶν, “) Ζὶ πλείονα ἀξ6- 
3 

ΟΨῸΝ μεῖναι. πῶρ αὐτοῖς, “κ ἐπενάυσεν, ἊΝ ἀπετοίξατο αὐτοῖς, 

πων, Δέι με παύτως ἑορτέωυ ἢ ΄ ̓ ἐργομδύιω π ποιῆσαι! εἰς ἵερο- 

ΑΗ στρ ἩΜΉδὴ εὐ ες μϑ Μο δ ὁ ὁ ον δ με εἰν ὐνΝ  ἢ 

'Ε γὴ ἴα "“πῶν δεέβξατεν, ἔπειϑε τε Ἰουδαίοις Χο ̓Ἑλλίωας. ὡς δὲ σύλυμα, πᾶλιν 9 ᾿ ἀὐακαμψω συθὸς ὑμας, Ὁ Θεοῦ ϑέλοντος. Ζ κκῳ 48 

καυτῆλϑον ὐπὸ. τῆς ἘΡΕΒΕ ΚΣ ὅ ΕΙΣ Σίλας καὶ ὁ Τιμλόϑεος, ᾿ : Καὶ Ἁθήχθη Σ στο ΔῈ Ἐφέσου. ὦ κατελϑων εἰς Καισοίρφαν, δυα- , ᾽ 

ὙοτΩ Ὁ πδυμάν ὁ ̓παδλορμδγαμδρτυρόμδι 6» Ὁκὶ Ϊς- Ε.. βάς Ω ̓ἀασασείμδυος τίω ἐκκλησίαν, καπέξη εἰς Ανϊεοχέαν. Ὡ- 

δοιφὶξ᾿ ὦ Χρχέδν; Ἰησοῦ. ̓ Αὐἱοταισομδμων ὃ 5. αὐτῶν Ὁ βλαᾳ "ἴδ. ει ᾿ Κα): ποιήσοις χρόνί νὰ ἐἴξηλϑε, δίρχὸ υδυος καϑεξῆς ἢ 1Γα- ᾿ 

σφημοιύτων. ἢ ΟΕ ἰϑυος οὶ ἵματια, εἰπε πϑὸς αὐτοιῷ, λαΐϊικίω χω ραν ῶ Φρυγίαν, Θιριθάζων παντας Οιῤ μαη- ὰ ᾿ Κιφ.,.). 
ματϑ...Β 

Τὸ ὁ αἷμα ὑμῖν" δ: "ἴω ̓αφαλίω ̓ὐμδμ καϑαρὸς ὁ ἐγω πὸ ἡ: ταῦ. . Ἰουόδδι ὃς δέτις Απολλῶς ὀνόματι , Ἀλεξανδρεὺς Τῷ 

᾿ψιῶ ἀξία ἔθνη ποράυσυμαι: Καὶ μεταβὰς ἐκεῖϑεν, λϑεν εἰς οἱ-- ἣν 4, ἀὴρ λογεῦς, κατίευτησεν εἰ εἰς ἔφισον, δαυατὸς ὧν ἐν τὰς ὁ. 

κίων ως. δνομωδῃ ̓Ἰούρου, σεδομδου τ ἯΙ Θεὸν, οὗ ἡ ἱ οἰκωΐω ἢ Τίνι ἌΝ γθαφαὶς" ΧΩ ὦ ὍΠ χημδος ΤΠ ὁδὸν Τῷ Κυείοῦ, Ὄ ὸ ζέων τῷ Η | 

σϑνομχορδῦσει πῇ σάυαγωγν: -Κοίασος: 3 Ο )ϑρλισαυαγωος , πνά) μάτι, ἐλι "λά Ἂ ἐδεόδεσκον ἀκριδὼς ᾷ δος τ Κυρίου, ἐ- 

Γ ὀγἰςεῦδε Ἴῳ: Κυρίῳ σὰ ὅλῷ. πῶ δἴκω αὐτ' καὶ ἡδλλοὶ τὰ “Ν ἍΝ ἐδ ἰλϑνον. ̓Ὰ ὁ βαῆισμα ἰωάννου" οὗτος Τέ τεἠρξατο ποὺρ- 

Κορανϑιὼν ἀκούοντερ᾽ .) ἰροῦὸν λ,᾿ ὁ ἐῤατῆίζοντο. Εἶπε: Ὧ ὁ Κύ- ῥησιευζεῶαι ΦΨ τῇ ἢ (ἐναγωγη. Ακούσουτες ὃ ἀμφ᾽ Ανώλας χ Καὶ ᾿ 

β 
Ϊ 

6λος: δ, ὑσαμαπορν νυκῆ πὸ Παύλῳ; Μη ἸΦοξοό, λα λα... ΓΙ Περοκιλλα φαθοσελοίζοντο αὐτὸν , Ὁ ὁ ἀκφιρέσερον ἀυπὼ εἶξε. 

“λᾷ, καὶ ἡ μῇ διωπησηρ, διότι ἐγω δίμει Μυ. ΠΛ σοί, καὶ χ᾽ οὐδεὶς θλιϑή-ς 

Γ ΤΉ τῶ βϑκακῶναι: ΟἿ, δεότι λαός ἬΝ πολιᾷ ον Τὴ πόλει 
Ν Γι τ» ν ὸ 

ταύτη, ἐνκοίϑισε πὶ ἐναυτον ὲ μίωδαφὶξ, διδασκων ἂν αὐποῖς "ὰ Κοούνϑω. 

δεν ΤῸ ΧΡ ΠΘεο ὀδνν. Βουλομδύου ὃ ̓ Ἐν ᾧ δε ϑεῖν εἰ εἰς πίω Α- 

χαίαν, «εφρτρυψα ᾶροι οἱ ; ἀδελῷοι ἔγραψαν Όις μαϑηταις 

λαπρδεξ α,ϑαι αὐτὸν. ὁ ὡς αὐραγβυόμδρος σἰυεξ αλέτο πολύς . ΣΝ 

πεπιςευζόσι. διῶ ὃ "χαρατος: θυτόνως Ὁ τοῖς ἰουδδοις διακαι-- "ς 
ὃν λόορν: ἋὋ “Σ ΘέοδΓλλίωνος δὲν λὐϑυποί)δϑοντορ᾽ Φ Α

γαΐας, ἢ Ι ὀὐϑυπάτου͵ 

“ΟΠ κανεπέρησαν Ἐν ὀμρϑυμαδινεὶ ἰουδαγοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαρον Ὁ τολέρατο δημρσίᾳ, οἸδιδψωνις διὰ ὴ λραφῶν Φἢ) ὲν. Χεα- , 

ζημά »λέρρνοερ, ὄπ πωρὰ α νόμον ἐδξέ λαπείς Λῆ φον, Ἰησοιώ. -΄.: ᾿Εὐυῥτοὶ ὃ ἐν τῷ 1 Απολλω ὄν Κοράν- ιθ 
»ϑοὶ! σὸν Θεύῦνν: Μώλλοντο: δ ᾧ Παύλου ϑω) Παδον, οὐθένα ω ἀῤώπρακα μέρη η, Ά9εν εἰς βῴεσιν: 

᾿ αν ἝΣ Τις Ἰουδαίοις, Εἰ Αὗμο ͵ὌὉὃΘ Φ ΦἮῬΘ ὃ. ( τὸν μᾶς β ἘΣ ἀρ, ἀπε ΚΤ ὃς φαύτοις, Εἰπνόμαὰ ἅγιον 3α- : β 
ἔπε πιρεύσρυς ἐς: Ἶ ΩΣ 5, κεἰτον σρξβξ αι φυτὸν, πον, Αλλ οὐδὲ Εἰ ἰπνώμα 

ὥγον! δὲν οἰμρύσα δ Εἰπί δ .. αρϑς; αὐτοιξ, Ἑἰς ἧς οὐ ἐξ ατῇΐς, 

οδήτε κρὶ ο ὦπον, Εἰς δ Ἰωρώνου βαπισμα: Εἶπε δὲ Παῦλος, 
ᾧ αὐ, 

ἘΣ δι βιση μοβεηεμὴν το οι Ἢ ̓ - 

Ν Ἂ ᾿ ᾿ : 2 ᾿ ἜΝ - 3 δ 

τὰ Αροι ἀνε τ αν, γῆς δ χάρεως, νῆς οὶ δάδερας ον οὐδ ὡς τορῶς δ εο κ τ κυ νι πο ας ρου δ ΝΣ με ες ἐπ ρος ξπρι δ" ἐν δος ΨΕΡΝΑ καὶ γτῶμ, ΦΟΡΕ τὲ κρ  ἢ πον ἀκα κα, ἐλ χρεσμΣ τδτλας ΣΈ ΛΟ 



Β “πνόμα ὁ ἁγιὸν ἐγ αὐτοι,, βάλει τε [λώαστις, κὶ Κὴ «πϑϑεφή- 

ὀνομαξειν “πὶ Οις ἐ 

ἘΥΡΤΉΣ ΤᾺ Ἔν Νὰ ΤῊΣ ἄς ΜΟῚ εὐ ιν ὦ δ τὼ ἈΚ ΡΟΝ ΤΣ τὼ ὐ  ἢ ἀμ π Ν  ἩΝΝ ὐυ ΝδδιΣ ς ὰ Ὅν 

ΟΠΡᾺΞ ΞΈΓΪΣ 

οϊνὴν (δ) ΠΝ άηισμα, μεπενοίας, τῷ λοι λέ λέγων, " 
εἰς: ΤΟΣ ἐρχϑ; δύο Με αὐτὸν ἵνα πιρούσωσι, ζουτέειν, εἰς ἃ Χϑι- 

σὺν ἰησοι. ᾿Αἰκούσαντες: Ο. ) ἐξαγδιώθησεων εἰ εἰς ὸ ὄνομα ΤΣ Κυράς 

Ἰησοῦ ἢ ᾿ ΧΟ Ι ὀ) ηϑέντος αὐτοῖς ἥξ Παύλου ταὶ χέρας, ἰλϑεδ ἜΣ 
“ῶν. β.ὶ 

Η͂ τ 
ἌΜ.. οἦ α 

Ἵδυον. ἴσαν ἢ οἱ παντες δύδρες ὡσεὶ δεκαδύο. Εἰσελϑων δὲ. εἰς 

“τω (βναγίωγϑει ἐπουῤῥησιάξετο, εἶλι μίωας ἥφεις διαλερό- 
,μἔἕυ»», κῃ ̓πείϑωνζα θα τῆς βασιλείας ἐν Θεού Ως δὲ - 
ψς τον ἙΝ ὍΜ Πονω: ἐ σον ἂρ πίω ὁδὸν' ἐνώ- ̓φθεοδιηα 

Γ: ᾿ἀ αΣ, ἐελνρξεεει οὐρκξλρον 

ΠῚ ρα» δαλεγό μον: ον τῇ Ἢ: ἡτυρδννουϊωός. τοῦ ὃ ΟΣ ΤΩΣ: 
Ἥρης ἕως δὲ- 5 

“δ ετὸ οἶπὶ ἔτη δύο ,ὡςτε χαὐταρ ιν κουτοικοιίτάρ Ὁ Ασίαν, αἰ-- κάτι 
7 κοῦσοιν διλόγον ὅ Κυραν ἵηό, [δα οίς τε ληῈ ὕω: 

οΜεὶς τε οὐ τας τυχούσεις ἐποίξλ οὶ Θεὸς. διὰ μ χήρών Παύλου, , 

ὡςτε καὶ οὐ πὶ (ὖ! οὖν ἀδϑενοαύτας ἃ ἐρεῶς Στὸ ὅ' χξωτὸς αὖ- 

τοῦ σουδαρμα" ἡ  σιμακίνϑια Ὁ ἀποιλλιιοσεάϑα ἀγὶ αὐὐῶν ταῦ ι καὶ σημικέν- 

νόσοις δ τε πνδύμᾳτα τοὶ πονηροὶ  ἐξέρχεώῶϑαι ἀ ἀπὶ αὐτῶν. πε- 

Γ΄ λείρησαιν. δὲ πνες το Τ' ἢ φξαίρουδύων ἰουδα!ων ὀξορκερῶν "καὶ για 

ντας πνόνματα Ἰὰ πονηροὶ “ὃ ὄνομα 
“Ὁ Κυρκου ἱησρό, »λέλοντες, Ορκίζομδιυ ὑ ὑμᾶς" “Δὸν ἰη(οωώ; ὃ ἣν ὁ τ, 

Παῦλος κηρύσσει! Η οὗ δέ τινες υοι ἐΣ ένα Τουδαιε δρ᾿ ἐρέωρν 

ἐπῆα οἱ ὅτὸ ποιοιίτες. Αποκριϑεν ὃ οὸ πόμα τὸ ) πονηρῶν εἶπε, 
Τὸν ἴησον γινωσκωρ ὙΠαύλον ὀ)ληςαιμαμὺ ὑμεῖς δὲ πῖνε ἐρέ; 

Καὶ ἐφαλλόμϑρος ἐ ἐπὶ αὐτου ὁ ὀύϑοαπος εν ᾧ [ὦ τὸ πνέυμα 

ὃ πονηρὸν, αὶ Ι καϊζακυεκεύσοιρ᾽" αὐτῶν, ἴοωσε κὰν αὐῶν ὦρτε « κατακυφῦς 
γυμνοιξ καῇ [τεσραυμαϊεσμένοις ὀκφυλεῦνε ΚΣ δικου νυεῆνου. ἘΤΩ͂Ν 
Οδτοῦ 9 ἐθύετο γνωφὸν πᾶσιν [ουδὰ δὶς: δὲ ᾿ Ελλησι Ὅς Ἐπ ΤΑ δὼ, 

κουσι δ ἔφεσιν, ὩΣ ἐπέπεσε Φύξος ΡΣ παῦτας «ὐςᾷν. οΛὴ ἐμε-- 

“Δ γαλμὸ ΓΧΣ ὄνομα ΤΨ Κυράς ἰησοδ. ἹΠπολλοὶ ἐμ πα: 

“Τῶν ἦραθντο ὀξομο λολούρδροι νὰ ροὶ λὐαδέλλοντε τὰς ̓ὡράξεις 

αὐτῶντίκανο! Ὁ ἢ τὰ ὁ φθ ερ, ΝΣ πὐδαξαντωυν σὰυομέξεαντες 
δι πα βδλριρκατέχοιον. ἀνώητ(θ. πατῶν, ἡ δῶρε γῶν ψικφισαν ταὶ 

ἱιμαρ᾿ αὐτῶν ν χαΐ εὗρον δὲ ἡϑξλοὺ Ἡυριάδαξ: πέντε. ὀὕτω κ'' 
, κρᾶτορ, ὁ ̓ : ὦ 'Κυδέου τἶνι ἀὰϊ ἰκω ἔς: 3 ὑπληῥωϑη 

᾿ς γἤγιγγόντες. πα δῶ 

᾿ πανῶν ὡς οὶ ὥρας δύο κραᾳζονῶν, Μεγάλη ἡ ἄρτεμις ΕΦε- 

πα ΝΣ τῳ ΝΒ ΚΣ 
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πώτα, ἔϑετο ὁ Παῦλος ἐνγῴ πνεύματι, διϑων ἢ Τ᾿ Μακεδονίαν 
κ Αχαῖαν, πορδὐεᾶς εἰς ἱερουσοιλήμι, εἰπων, ὧπ μῃ ὁ ἡμέας 

᾿ γίαν δύο Ἷ διακονοιιθων εἰυττὸ ΠΝ δ Ἑδαον, αὐτὸς ἐ- 

᾿ πέλα ἀβόνον εἰς Ὁ ̓Ασίαν. ἐετοῦ ἢ " “ὃν καὶρὸν ἐκεῖνον άρα- 
Ἐπ ἐκ ὀλίγος ῳϑὰ ὦ ὁδοό. Δημήπεκος͵ γαῤβίες ὁ ὀγόμαπ, Ὅρ.-- 

με ἐκεῖ, δὲ! μιε Κὴ ἡ Ῥωμίω ἰδεῖν. Απορίίλας᾿ ̓  εἰς πίω Μακεδὸ- 

ροκόπος͵ ποιῶν ναοιὶ ἐνργυρἕς δἰρτέμιδὸς, χὐρείχετο Οἱς τε- ' 
γνίταις ἐ ἐργασίαν σ“Κ ὀλίζην, οιἧ σώυαϑροίσοις Ὁ δ Όι αὐτὰ πι-- 

αὗτα ὁ ἐργαταρ, εἴπτεν, ἄνδρες, Θ.ίσαθϑε ὃ 07 ὡκ ταύτης δ εῤγ)Ά-- 

ἥ εὐπορκα ἡμὴ ὅξι “ΧΑ ̓Ιϑεωρεῖτε τ αἰκούετε δῖ ὁ οὐ ᾿μονῷ 
ἔφίοι, Ῥλά 445ν πασης ἑΑσίας ὁ ὃ Παῦλος ἔξες πείσαις Ὲ 

ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι ἐκ εἰσί Θεοὶ οἱ διὰ ὀχήρων γνὸ- 

"ὰ ἀμ μόνον ̓  ὅτὸ κινδευυευφή ἡμᾶν ̓ς μέρ» εἰς ἀπελέγμον 

ἐλϑεῖν, Ἀλλὰ χοὶ "ὃ τῆς μεγαΐλης ϑεᾶς Αὶ ἱρτέμιδὸς ἑερον εἰς ἐδὲν 

ων λογιοϑίωζὰν, μλμεινὃ ῷ καϑαιρειάχ Ὁ μεγαλφοττα αὐτης, 

᾿λαμόντας εἰς μοι, σ,λὴ Γραιφϑυμοδ" ὑκραζον λέροντες, Μεγάλη ἡ Α͂ ἔς 

ἘΠ Ἐφεσίων. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη συζχυσεώς, ὡρμυησαν τε ὁ-- 

μοϑυμαδὲν εἰ εἰς ὃ ὁ ϑέα ον, σιμναυρπαίσεωντες ̓  αἷον ἴοι ᾿Αράςαρ 

ἰιὼ ὅλη ἡ ̓Ασία, καὶ ἡ ὶ οἰκου μϑϑη σέβεταν. Ακούσανῖες Ὁ 9 ῷ ἡυό- 

Δϑν Μακεδόνας, συ ἐκδὴ μοις “ 5 ΤΙαὐλοῦ. 9 3 Παύλου ὅρου ἱ 

λουδύου εἰσελϑεῖν ἐς ῷ δημονβκ ε ἐἴων αὐτὸν οἱ ἱμαϑυται. ζενὲς 

4) ὰ τὰ Ασιαρχών ὄντες. εἰυτιὸ Φίλοι, πέμψαῆις χθὲς αὐτὸν, 

αὔρεκόλοαυ μὴ 1 δοιίυαι ἡ ἑαυτὸν εἰς Κ ϑέαφον. ἄλλοι μδμ. οἰῶ 

ἀλλόπ ἐκραζον᾿ ίω ) γ)0 ἡ ἢ ὀκκλησία συϊκεχυμδυη, κὸ Ὁ οἱ πλείοις 

ἐρκἤδήσοιν Ἰένος ἕνεκεν σὡνεληλύϑησων . Ἐκ: ὃ (- ὃ ὀχλου Ὡρε- 

ἐεζοφός. βίξασαιν Αλέξανδρον,᾽ «σδρξαλόντων᾽ αὐτὸν Ν ἴουδδο! ὧν. 

«ἄμε τᾷ ἡ ̓Αλέξανδρος καΐασείσας" ὁ ὅ' χείρα ̓ἀϑεέλον ̓ Ἰπολολεῖῶς τῷ 

ν ᾿θλιηνόντων᾽ ὃ ἢ ὅτι ἴουδαιὁ ὃς 621, Φωνὴ ἐῆμετο μία ὼκ 

σίων. Καζα τεἴλας ὃ ἢ ὃ 2θαμματειρ. Ἵ ὄχλον, φησὶν, Ανδρες ΕΞ 

Ξ “Φίσιοι, ἧςς γα ἄδην ὀόϑεστος ὁ ὃς οὐ γνώσκᾷ Ἵ- Ἐφεσίων πόδιν Ὅν 

γεώκόρον οὖσαν ὁ μεγώλης ϑεᾶς Αρτέμιδος, καὶ τὰ ͵ῷ Διοπετοις: 

Ανανεῤῥητων οαῦ ὄγγων Ούτων. “δέον δὲ} } ὑμας κατεσσιλμιές. 

γοῖς ὑπαρχέν, ὼ ον “σοοπετὲς “ῳεαίῆεν. ἰῤγαίγετε » Ὅς 

τὰς δ νλιακα ἀβιλπιν πτρ κ ΣΣΣ,όηξοαδι ααῖξῳ τς "τ: 5: 

Γι ΡΣ ἈΑΧ δ ας ΣΕ ΨὴῈ ἘΣ αν Σ 7) παν κῆρες ας Ανολτ τ τς τ τμα , ΠΕΣ Φ ἜΣ ΕΡΝΟΣΣΣΘΕ πε ΠΝ ἜΡΗΜΟΝ μδΡΝ 

κεὰ μθ' 



Κιφ.β. Δ 

Ξ σαίσεως αἰ α' δήμαρον,, μιιδένο 

-- αλΣ πλ} Δ 11} στ ΨΚ γέ λον ΣΡ ΔΉ ἀπ Ὁ Ἐς τ ἢ 

πὰς τ᾿ ρου ὐκο δ “ἦς 

20 ο ΠΡΑ͂Ξ ΞΕΙΣ᾿ 

Ψ' ,ἀὐδρας ούρις ς οὔτε ἱεροσύλοις οὐτε. βλᾳσφημοιῦταρὰ τ ὁ οὶ 

᾿ ὑμλμ εἰ ἰμϑν. οἰ. ὦ Δημμίφελος. ᾧ οἱ σὼω αὐτῷ τελθῖται 

γα λόϑον ἔλθυσιν, ἀγθραιοι ἄφονται, Κα ) λὐϑυπατοί εἰσιν" ἐβεο δὰ 

λοίτωσιων δλλήλοις. εἰ δᾷ [ ̓ ξ ἐ ἑτέρων ̓ ολιζιτέν ον Τὴ ἐγνό- 

μι ἀκαιρυισίᾳ, εὐ χιλυϑήσεται" Ὁ ὁ Ὁ» κινδιιυφυομῶρ ἐξ καλείαϑαι 

"που ὑπαίραοντο «δὲ οὗ 

᾿ δεωησύμῖθα, ἀιτοδοιμραι θρον τς συρῥοφῆφαύτης. Καὶ ται 

κχ τὰ εἰστων, αἰπέλυσε Υ ὠκκλησίαν. Μετὰ 5 ὃ που-- 

ώΩ, ῷ ϑόρυζον, πτεϑοκαλεσοί μῶμος ὁ ο1" αὖλος Ὁ μαϑ»- 

τας ΚΙ. ὶ ἀασασειμδμος' ἐἴΐξηλϑε πορόυδέεδαι εἰς Ὁ Μακεδονίαν. 

Διελϑῶὼν δὲ τὰ μέρη! ἐκεῖνα; » ΟῚ ᾿ ὥρακαλίσας αὐζῷν λόγῳ 

πολλῷ, ἦλϑεν εἰς τί Ἑλλάδα, ποιήσει τ μζωῶας χρεῖς, ἥνο-- 

ποδός -᾿ 

8 περ αἰτίρω. ! 

σαι 

Ιμαϑητας, πα-. 
Ψ γ᾿ 

ξακαλέσας,α.- 
τς 

απτο σοί δὸς ἢ, 

σὶ.ε. ας 

μδῥηος ΕἾ ὀληξουλῆς ι' Ων δὰ ̓ἰουδαων μδ οντι δὐαγεῶπα, 

εἰς τίω Συρκαν, ἐρήσετο γνώμη ἣν υὑποςρέφειν δια Μακεδὸ- 

νίας. Σαύόάπετο: 2 ) ἀμπὸ ἀ: ᾿ αχέν Φ Ασίας ̓Σωπαξοο Βεροιαγος" 

᾿ Θεασοελονροέων ὃν Αφίφαρλθς Ὁ Ὁ Σεκοιεδὸς κα Ὁ Γαϊος Δδθαιορ - 

ἢ Τιμόϑεος' Ἀσιρλοι ὃ 3, Τωγθκος ὁ Τρόφιμος. . οὗτοι ππέρολς 

Β ϑυῆερ ἐμδρμον ἡ ἡμᾶς ἐν Τρώαδε' ἡμεῖς Ἴ  ὀξεπλέύσα μὸν μῷῇ μῳ τας 

ἡμέρας 7 Ὁ ἀζύμων Στὸ Φιλίπαων, ῷ ἤλϑομδυ χόϑϑος αὐτοις 

εἰς αὶ ̓Τρωαδα ἃ ἀχεις ἡμερῶν πέντε, οὗ ὁ διοτελψαμῆν ἡ ἡμέ ρας 

Σ Σωσιίπαΐος. 

ο᾽.9..γ. 
ἡ Πύῤῥου. α. 

“1... 

2. “οροσελϑὸγ- 
τις «α.σ) εὐ. 

ἑηβα. Ἐν: ̓ τῇ μιν Ἧ σειξξατων »σἰωηγμεένων ΙΧ Ὁ μαϑήϊων᾽ ποῦ 4 ἐδιαι 

κλάσοιι ἄρτον, ὸ Παυλος διελέγετο αὐτοῖς ἷς μδήων ὀΐξιέ ΕΑ] Τῇ ς-- 

παύθάον, πουρέτειγέ ΠΣ λόρον μέχει μεσονυχεε" 266 3 λαμ 

᾿πᾶδες ἱ ἱκαναὶ οΨ ὯΩ Ὁ ὑαῦφῳ 9 ὁ ̓ἥσουν ὀτιυηγμένοι. Καϑήμϑυος 

δὲ τς γεανίας ὀνόματι Εὐτυλος ὀπὶ ἢ ὅνεα δὸς, γοἴαφερὸ με- 

γος ὕπνῳ ριβαϑέι, διαλέῃρ μδυου ἐὰ 1 Παύλου ς 

νεχθεὶς Συτὸ ἢ ὥ" ὕπνου, ὑπέσέν᾽ στὸ Τωπριεέοου κατ, ἡ ἰριϑη γε-: 

κρός. καἴαξ ας ἢ ὁ Ιξαὐλος. ἐπέπεσεν ἀπ, ὼ συμιδελαβων 

ἐἶπε, Μ ̓ϑορυδάῶε » Ὑ» ̓ ψνΣ ἀμία ἐν γαθαὶ ὄξιν. Αναβας 

Τ ὃ καὶ κλάσας. ἄρτον. ΚΟΗ. ᾿ )ευσείμδ ἄθος, ἐφ ἱκανὸν τε ὁμιλήσας 

ἄχεις αὐγις, οὕτως φἰξηλϑεκ 1{γαρόν, δὲ Φ πάσα ζῶντα, 

ΕΣ σή σεκλῦ ϑηστεν. ου ἐμεταέωρς, ἱἐμεῖς ὃ δ. «αρϑελϑόντες θη 

Ὡ, πλδίον, μήν εἰς πίω, ἃ Σ 

πλρμβώμον ( 

" 

“ 

ς ηιϑμοα. 

πλέον, κατ. 

- ὀμοθυμασγ. 

ἔγυδαίοις χα" 

σον »ἀναλαβότε α αὐλὸν ὁ ραβνος εἰς Μιτυλίωυίω. Κακώϑεν 

3 ὑτόρᾳ αὐριζύρομῆν εἰς Σάμον, καὶ μείναντὲς ὧψ Τρωγθλ. 
λίῳ, ΤΉ ἡ ἐχοιδιν ἰλϑομδω εἰ εἰς Μίλητον" ἔκριψέ )Ὁ ὁῆἥταυλος πα- 

ολπλάσα πίω ἔφεσον, ὅπως μιὴ ται ἀυπὼ ἀθονοτεκβῆσοι 

ὧν τῇ Ασίᾳ" ἔασευδὲ “Ο, εἰ διωνωτὸν ἰω ̓  ἀυτὲ, τίωω ἡμιέβανν τὴ τῆς 
[εντηκορης γβούαϑαι εἰς Τεροσύλυμὰ. Στὸ: ὃ. ΨῚ Μιλήτου πέμ-- 

ψἔωας εἰ εἰς Ἐφεδὸν, μετεκαλέσατο Οις πρεσβυτέροις. τῆς ὡκκλη-- 

κεν "ε σίας. ὡς ὃ  φϑροβύον: ΟΥ̓ΤῸ τεϑς. αὐτ' εἶπεν ἘΠ0: ὑμεῖς ̓σ1ι- 

"ἀδελφοὶ, «δια ὯΝ υ ἂν παύτα χρόνον ἐμίμω, δουλό ων τί Κυρίῳ 

μι ποέσης (ἀπεινοφροσίίυης κὶ . πολλὼν δακρύων χα σΠ 2: 

σμὼν, ἣμ συμβάντων μοι ὡν ταὶς Θιξουλαῖς δ ̓ Ἰουδαι ὧν" 

ὡς. οὐδὲν ὑπερφλοίμζω, τυ συμφερόντων, Τῷ μὴ ἀναίξει ελαι 
ὑμῶν καὶ ̓ διδάξαι ὑ ὑμας δημοσίᾳ ὦ καὶ ἴκοιρ, διαμδρτυρό- 

μδνΘ’ ἰουδαὶ οἷς ὡ καὶ ἔλλησι τίω εἰς τὸν Θεὸν μεταϑοιαν, 

καὶ. πίςιν τω εἰς τὸν Κύρμον ἡμδι! ἰνδοιῶ Χραςῦν. “Ὁ νυ ἰδοὺ 

ἔγω ᾿ ϑεδεμδρος τῷ τῶ πνδύματι, πορεύομαι εἰς ἱερουσοϊλήμι,ζα ἐν 
αὐτῇ σίωαντήσοντα μι μὴ εἰδως, πλίεὺ ὃ ὅτι τὸ πνάμα ἅ- 
γον καὶ πόλιν διαμδβἸυρεται," λέρον ὅτι δεσμά με καὶ [θλίψας 

"ὦ Τεροσολύ- μὲ οὐσίν᾽ "δ οὐδενὸς λόσον ποιουμαι, οὐδὲ ξ ἔγω γίω νο τὰ 
μερὶ β μουΐεμίαν ἐ ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι 4 δρόμον [μοῦ μι χαρας, 

᾿ καὶ σίε διακονίαν [εὖ ἔλαίον αὔρα τοῦ Κυδάου ἱνσοᾷ, δὲρα-- 

μδρτύραιοϑα ᾿ δα ήέλιον ὁ χέξατος “9 Θεοό. Καὶ μά » ἰδοὺ 

ἔγω ) οἰ δὰ δ᾽ ὅτι Ως ἔτι ὀψειϑε ὃ Ω τρεϑσωπὸν μου ὑμεῖς παύτες ὧν 

οἷς « δυῆλϑον εὐρύσσων τίω βασιλείαν τ Ἔ Θεού. διὸ ἡμδοτύρομαι 
ὑμῖν ὧν ἯΙ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καϑαρος ἔγω δοτὸ τοῦ αἵματος 

δ μϑι. δ᾽. 

Ἑλλησι, β 

κλδρδοιγ παντων οὐγαῦ ὑπερφλοίμζω ποῦ μη  δὐαηέλαι ὑ ὑμῶν πῶσαν 
ἰ πίω βουλΐω "τοῦ Θεοό. Προσέχετέ ουμὺ ἑαυτοῖς »ἡ παντὶ τῷ ποι- 

μνίῳ, ἐν ᾧ ὑμας δ πνδῦμα τὸ ἅγιον ἔϑετο οὐλισκόποις, ποιμαί 

Πρ εἶτ γεὶν Ὁ ὀκκλησίανν τοῦ "Θεοό, ἰὼ «Ἑ μεπουήσετο δια τοῦ ἰδίου 
α οἱ τι ΚΟΥ 

αἵματος. ἐγω δ) δἰ δὰ Οὔτ, ὅ ὅτι εἰσελδύσονται μπλπίω ̓ἀφιξί 

᾿ μου λύχοι (ωρέις εἰ εἰς ὑμας,, μνή μνὴ φειδὸμδυοι τοῦ πρμένου; χρῇ 

ιε΄. ἘΠ κἢν Ἢ πζῆε κενὸς ὑρκζν ἀφανίσας μα τς ττα τον ἣν οἱ τι ρεὰ οο 



Ε 'πρᾺΞ ΣΕΙ͂Σ. 

ὀξύρδδὰ ἀὐτὼν ἀὐάςησονῖαι ἄνδρες Ἀριλοιίστες διερραμμένα, 

χοῦ λποασαν ζις μαϑυτας ὀπίσω αὐτῶν. διὸ λρηρορεῖτε, μν»η- 

μονδίοντες ὃ ὅτι τελετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν ὅκ ἐπαυσείμίω μὴ 

δελφοὶ, “πὸ Ὁ Θεῷ ᾧ τῷ λόγῳ; 4: χάδατος αὐτὰ Τῷ διωαῤδύῳ 

ἐποικοδομλῆσσιι Ὁ ἡ δδιωυαι ὕμιν κληρονομίαν - Ὅις ἡ ἡγιασμέ- 

γοις πᾶσιν. Ἔργυρ ου ἢ χφισίε ἥ ̓ἱματισμιοῦ οὐδενὸς ἐπεϑύμ»- 

στ" αὐτοὶ ὁ γινώσκετε ἊΝ ἐ ταῖς Δφείαις μου ᾧ Οἷς οὐ οὐσι με ἐἐμιοῦ 

ινηρέτησαν αἱ χεῖρές αὗται. παῦτα ὑπέδξα ὑ ὑμῖν ὅτι οὕτω Χο-- 

πιώνταις ὁ δὲ; Δὐτιλαμρανεάς δ Ἴ αἰεϑενοιιύτων, μνηιλονεύειν τε 

᾿ λόγων Τῷ Κυδάε ἴησοδ, ὅτι αὐτὸς εἶπε, Μακαφ μὸν Ζχ διδόναι 

μᾶλλον ἤ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα πων, ϑεὴς κα όνατα αὐδο, 

σὰ πασιν αὐτοῖς κὐϑοσηύξατο : ἱκανὸς δὲ ἔϑύετο κλαυθμὸς 

παν τῶν ὑπ ̓ δ επεσόντες ΠΩΣ Φῷ χράχηλον ΤΩ Παύλου, ἴτε: 

λοι αὐτὸν » ὀδεινωμῆροι μάλισα οι τῷ λόγῳ ὁ ᾧ εἰρήκει, 

 δπυχέη μβήφοισιτὸ χσδόσωπον ἀυς. Ὁ΄ ϑεῶρειν. ἀσοφέπεμιπον ἢ 

χὰ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον : ᾿ς Ως8 ἔγβύετο ἀναχοίεῦ αι ἡμας 

δυτοοσσα “ϑέντας εἰτ' αὐτῶν οὐϑυδρομη σζντες ἤλϑομδι εἰ εἰς πίω 

Κῶν, Τὴ ̓   ἕξηης εἰς πίω ῥόδον, κακεῖϑεν εἰς Παΐτα 69. Καὶ εὖ- 

βόντες ἢ πλοιον διαπϑῶν εἰς Φοινήωην, ϑπιξαντες ὌΝ 

᾿δῳ ̓αφανανπερ' , δ τίω Κύπρον ὡ καταλιπόντες αὐτίω εὐωνυ--. 

μον, ἐπλίο ἐδ εἰ εἰς Συδλαν, καὶ κατ ἰχθημδ εἰ ες Τυρον᾿ ἐκεῖσε. 

Ὁ [εὐ ἢ πλόιον Χπυφορεδόνῆνον ὃ Ν σϑμον. Ὲ  ὐωρμθι ἢ 

μαϑυταρ, ἐπειιεήαὸμ ἀ ἀνά, Ὁ. ἱύμερας ἐγῇαι"οἱ "οἰτινες τῷ Παύλῳ 

ἐλέου δια ἢ: πνεύματος, μὴ  ἀναξαννεν εἰ εἰς ἱερεσαλήμ.. δ. 

π ὃ ἐὺ Ἐ 10. ἡ μας Ὁ ἐἰξαρτίσοι τα ἡ ἡμέρας, οἰξολϑύντες ἐ ἐπορευό- 

μθα, φυεοπεμιποντῶν ἱἐμας ποαύτων Σ" ̓γαυαιξὶ χαὶ τέκνοις, 

ἕως ἔξω τῇ τῆς πὐλεῶς. καὶ ϑέντες ᾷ ἀϑνατὰ οὶ ᾧ αἰγιαλόν, 

«αϑϑσηυξάμιεϑει, Κοὶ ̓ ἀασασοίυϑμοὶ ἡ λήλοις, ἐπόξημδω εἰ εἰς ὁ 

Β πλοιον" ἐκάινοι δὰ ὑπέορογαν εἐςᾳ ἴδια. Ἡμεῖς ὃ 5 ̓  πλοίῳ, 

διανύσαντὲς »λτοΤύρου κα τίιυτήσεομδῳ εἰ εἰς Πτολεμιαιόα, καὶ 

ἀασδσα, μᾶροι. Οι ἀδελφοί; ἐμείνωμδυ ἱὡμέραν. μίαν πῶρ 
ἐλοξεῖεν ᾿ 

αὐτοῖς: " ΧΗ ϑ ἐπαθξκον ̓δξελϑέντερ υἱ αι, Παῦλον ἢ ἡλ- : ὑξαδόνπε, 

ϑον᾽ εἰς Και σειβειαν" "χρὴ ὶ ἀσολϑοντερ: εἰς δε οἶκον Φιλίπαου τοῦ 

δακβύων γουϑετῶν ἕνα ἕχαρον" ᾿ ὁ νὼ δρατιϑεμα ὑμας «--
 ἐὐυώος. 

ἰ ἡ 

λ 

" 
δὰ εἰπε, , 

1 αἰδασκϑυα- 

σα όμοι. 1. 

᾿ χαὶ,, 5.1- 

σκδυα σοξοδροι. 

α.σ].Ε.1α. 

" πγὲς. σἹ. 

5 ἀαπτυστώ-- 
αὗνο!. οἢ 

Ῥ: 

λα, 

Ἀ»" Π 

Ὡς παΐῳσις. 

ΝΠ 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ:. 2.3 
- εὐαηρυου "ξ' σ᾽ ὄντος ὧκ ἢ ἑπῖα »ἐμείναμϑυ παρ " ἀυπὸ. Φύτω 

ἢ. ἦσαν" ϑυγατέρές παυρϑένοι τεασαιρες «σθοζρήϊευσυστα .΄ , ἔπις 

μϑυόντων 3)  ἡμ) μὴ ἡμέβας πλείοιρ, κατηλϑε εἶς πο δὶ ἰουδαμας 

παδοφήτης, ὀνόμαδε Αγαξος" "ὁ. ἐλϑῶν τὸς ἡμαξ, ὩΣ αὐρᾶξ 

Ἐζωνίω ὃ “ Παύλου, δήσοιρ τε αὐτοῦ ταῦ χεῖρας κὰ Ν ζν πῦδας, 

ἐἶπε, Τάδε λίγέ "ὁ πνέμα τὸ ἅγιον, "Τὸν ἀνόρα, οὗ δ ν ἡ ζωνη 

αὖτ, ὅτω δήσουσιν ὃν ̓ ἰερεσαλὴμ οἱ ἰουδαιοι, ῷ αὔρα δωσοισιν 

ἐς χέϊῥας ἐθνῶν. Ως: 4)  ἠκούσωιμδυ ταῦτα αϑρεχαλοῦμδρ ἡ ἡμεῖς 

γὲ καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ; μη ᾽ Δ αξαίνειν αὐτὸν εἰς [ερουσοιλήμω. ΑΓ 

πεκρίϑη. δὲ ὁ Παῦλος, "τή ποιέιτε; ̓κλαϊοντές ΧαΙ ' σἰμυϑρυηβοντές 

μου; “πίω καρδίαν; ἐ ἔγω ̓γ. οὐ μῦνον δεϑέευαι, δλλα κὰ ὌΝ διτοϑουνήν 

εἰς ἱερουσευλήμο ὃ ἑγοήμως ἔχω: ἰασέρ πό ὀνόματος τῷ Κυρά οὔ 

ἴησοό. 1) ̓πειϑομδύου ὃ 3) αὐήα, ἡσυχάσομδυ, εἰπόντες, Τοϑέ- 

λῆμα ἅ Φ᾿ Κυρίου βυέϑω. Μετά: Ἂ ταῤήμέρας ταῦτας ᾿δστο- 

σκϑυνασοιυϑιοι" ἀνεβαίνομδυ εἰ εἰς: ἱερουσειλήμι. Σωρῆλϑον δε 

ἀ" ἢ μαϑυτῶν δο Καισοιρέας σὰ ἢ μὰν, ἀγρῆϊες πῶρ ῷ ἢ ζαυν- 

ϑώμδυ, Μνασωνίζενι Κυπρίῳ, ὄρχαίῳ, μα ϑη τ βυομδρων 

ἢ)  ἡμὸμ εἰ Ἂς Ἱεροσόλυμα," ἀσμένως Ἑ αν ἡμᾶς δ) Ἰἀδελφοί. 

Τὴ ὀ ιούση εἰσίοι ὁ Ταῦλος “με χσϑὸς ἵάκωζον, 

παιντές τε εϑῥελύοντο οἱ οἱ πρεσβύτεροι. σε μδυΘ-. ««ἰ-- 

τοι, ὁξηγεῖτο καϑ' ἕν ἕκαισον ὧν ἐποίησεν Ο τς ον ὅροις ἔθνεσι Δ. 

δια τῆς διακονίας αὐτά. οἱ δ ἀκούσειντες ἰδοξαζον ὃ Ἂν Κύδκον' 

ὥπὸον τέ ἀυπὸ ,Θεωρες ἀδελφέ, πόσει! μυφαάδ
ες εἰσὶν ἴου. 

δωιων ἕξ πεπιςευκότων: (ὃ παύτες διλωταὶ ὃ 9 νόμου ὑπαραϑεσι. 

κατηχίϑησουν Ὁ ΦΘ . Οὐ, ὅ ὁτι Σπορασίαν διδδίσκεις, Στὸ Μω- 

σέως «ἦσ καὶ ἃ ἔθνη: ποιντὰς ἰουδαοις, λέγων μη «ἰξιτέμνειν 

αὐτου ῷ τί Ἰέχνα, μηδ δ ζις ἔϑεσί ̓φξαπατεῖν “ιουῦ δξ; 

δὲ; πληϑος (ψνελϑέν ἀκούσο γδ ὃ 1 ὀλήλυϑαις. ζυτο οαῦ σέσδον 

σον ὃ σοι λέγομϑυ" εἰσὶν" ἐν ἀνόρες τέασειρές ἀὐχέω ἃ ἔλθντες ' 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν" "Ούτοις αὔρα (ων ἁγνίόϑητι σίζ. αὐτοῖς, κοί [δὰν- 

ποίνησον. ἐγ αὐτοῖς, ἵγα ̓ ξυρίσωνται τἰιὐκεφαλίω),. καὶ γνῶσι 

ποίντες. ὅη ὧν ΚαΤὴ "χέευται Ὡϑλ συ οὐδὲν ὄξιν, ἰφοιχεῖς ὦ 

αὐτὸς δυό νόμλον Φυλάστων. ΠερΑ: ὃ ἄμ. πεπιςευκο , γ ἐθγῶν 

ἡμεῖς ἐπερείλαμδυ, κρίναντες μηδὲν. Ὀιῶ οὗτον τηρέῃ αὐΐζοιῤ αἰ 

γι 

Ξ ΜΞ θρλπκολα α τωναλορυο ον αλσου  ἐωνοῳ φφόκν ων δὰ κοὐ ὁ 



Ε , λῖται; βοϊϑῶτε- τοὗτὸς δὲν ὁ 0 ἀνγϑέϑοπος. Ο ΧΩ 

᾿ μου καὶ Ὁ τόπου ἴούπου 7 πένταρ πανταχῦ δ διδάσκων. ἔπτ καὶ 

τς πρλρίξεηϑι αὐήῶ, χρὶ ἐἐκέλῴυσε δεϑίμυάμι ἁλύσεσι δυσὶ" "ἢ 
Η ϑανένοές ἃ αν. ἐη "ὦ ἡ 67) π' πεποιηκώς. ἀδλοι: ὃς ἄλλὸ τι ἐδόων .- 

Ἐπ ΤΎ ΠΕ ΤΣ ΚΡν τῆνος νυ ὙΠῸ ὈΜΑΤΟΝΝ ἘΜ Θο ὙΣν θχὰν ὙΠ τ ἐ ΥᾺ. 

δ " ΙΓΡ ΑΞ ΕἸΣ Ὁ 
μὴ Φυλοίονεϑαι αὐποιᾷ τὸντε εἰδδυλόϑυτον χρὶ ̓  μαι φα “ρὶ-- 

κὸν καὶ ἠτρνείαν . Τότε ὁ Παῦλος. ϑραλαξων οὖ (ὗν: ϑιόρας, 

Ἣ ἡ ἐλϑιδρηὴ ἡμέρᾳ σὰ αὐτοῖς: ἀγνιβϑεὶρ, ἡσμεὶ ἐςς τὸ ἱερὸν. “δας: ἕ 

γέλλων γίω) ὀκπληξφσιν, ζ } ἡμερῶν. “"““ ἁγνισικοῦ, ἕως. οὗ 

ἀσέφσηνέχθη, ψξανερ ἑνὸς ἑκάξου αὐτῶν. ἢ: χυθραζροραί -. τῷρ; Ἄ, 

ἔμδνον αἱ αἱ ζῆ: Ἱώμέραι σίωυτελέιοϑαι, Φ στὸ τὴς: Ασίας ἴου-. 

γβεγοι ϑερίσοί μ τ ἀὐπὰν ἐν “πὸ Ὁ ἱεῤῷ, σἰμυξχέον παντὸς ἢ: ὄχλοι, 

Ἂ δ ἐπέ : ὥλον ταὶ ζεῖρας ἐπ αὐτὸν͵ κραζοντες,. Α νδρες σῦν: 

δα ἐς λοιού ῷ τοδνὸ ὧτ 

βλλζωας ἐἰσήγαγῃν εἰ εἰς ΩΝ. εὗρον, ἫΣ κακοίνωχε ω ἅγιον τόπον “-: 

τον. ὐδοβ. γὰ πἀαφεωροικότες Τρόφιμον ' ΕΦέσίον ἂν τῇ, πολᾷ 

σέ: ᾿ αὐπὼς ὃν νόμιζον ὅ ὅπ εἰς τὸ Ἱερὸν εἰσηγαγῆω ὁ ὁ παϑλος.) ἐ- 
εὶ 

λᾳιςόμδροι αν. Παύλου, δἴλκον αὐτὸν ἔξω ποῦ ἱεροῦ, κὶ Χυ. Ὁ κι 

ἐκλείαϑησειν αὐ ϑύραι. “Ζητοάτων δι αὐτὸν ὙὐποχΊειναι,. ἀνέζε: 

Φαρις τυ Ὁ γιλιώρχω ὶ ασείρης,ὅ ὅτι ὁλὴ ̓συβοέχυται ἱερασοιλήμι' 

Ν ὃς. δξαυτῆς «ὥραλαρων οραϊεωταῤ κὶ κ, κατοντόρις, κατέ- 

μ, δραμδδὲ ἐπὶ αὐτοιζι οἱ ὃ ἰδόντες ΩΣ χιλίαρχον ὦ ὥν. οραδεώτα, ̓ 
ἐπαύσαντο τὐπηΐοντε τὸν Παῦλον. Τότ ἐγ μων 0 ὁ ελίαρχος ἐ- 

τῷ ὸ χλῳ. .μὴ 1 δεωναϊ μος ὃ 9) γνῶναι πὸ ἀσφαλές διαὶ Ἵ ϑρυ- 

ἔον, ὀχόλδυσεν ἀγεῶς αὐὴον εἰς Ὁ Ὁ αὐρεμξολία. ὅτε ὃ ̓ἐγύετ 
ὡδὶ "ἀνωβαθμοιρ, σιμυέξη βαρ ζεῶς αὐτὸν τὺ ἢ ςρα»- 
ζιωτῶν διὰ ἢ ΄ βίαν 450 ὄχλου. ἠκολούδε ὅδ τὸ τὸ ἥληϑος, τ Ἐλαοδ 

"δ -- τὰν 

ἀράνξον, αἶρε αὐτὸν, »ἡΜρλῶν γε εἰστι γε ς εἰς 1 Υ φριμόολω 

“ὃ Παῦλος, αὐγή πῶ: (λιαρχω., Εἰ ἔξει {Μόϊ. εἰπεβεῖ θὺς σέ; 

9. Ὁ δὲ δ ἰφεδι Βλλίωοῖ. γινώσκεις, τὖν αὐᾳ;, συ τε 5: ἢ ὁ Αἰγυπῆιος ὃ ὃ 

οί μᾷνε ΕΜΗΥΜ τε ὁ Παυλοξ,. 
2 

Αα 4δὲ (υ, ὀἸδῖς νῷ "Μ Ὅς λα ἤν 

πίρέψανπρῇ Ὁ. ) αὐδε ὁ Παῦλος ἑτως ὡς δη φ. 

κεν ϑη το 'πῦλιρ ὁλὴ, ΧΟΗ. λέει σίμμδρομι ΤῈ. τῷ λοι ΩΣ ἐς τ 

ἐπω»-- ᾿ 

Ἶ ἐμ ΠἸνδα ος, Ταῦρδειοι Φ' Κιρικίας εὐκὼ ἄσι 

1 δ)λαϑὴ ς, Χτ' 
τος δΥ γόμον μο- 

τυρούιϑμος. φ. 
ἂν Δαμα- 

τ σχῳ, ἀν. 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤΥ. ἃ ὦ 
ὀϑαξαθμῶν κατέσσὲ σῇ χήοΑ, πὸ Ὁ λαῷ. πολλῆς: 5 σιγῆς ̓ογυο- 

μδύης, «ϑοσεφώνησε Τὰ ἡ Εὐραα διαλέκτω λέγων, 

ἄνδρες ἀφελφοὶ (αι ἱπευηξες, ἀκούσετε μου " τῆς «πϑὸς ὑμὰς 

γωω Ὁ Σστολργίας. (Αχούσεαντες ὃ 3 ὅτι ΤῊ 7 βέραϊσι διαλέκτω πέρσε 

Φωνῴ αὐτοῖς, μαλλοῦ πωρέαον ἡσυχίαν, καὶ Φυσιν, )ἔγω ̓μδὺ 

εἰμι ϑϑὴρ ἰουδαι ος. ̓ γεδινημδυθοὶ ἂν Τωρσῶ τῆς Κιλικίας, 

ἀὐατεϑρα μένος δὲς ΟΝ τῇ ἢ πϑλᾷ ταῦ τῇ κλαῦις πόδας Γαμα-" 

λιῖλ »πεπαιδευμϑος χ τι ἀκρίδειαν ἥἑ τ' παρῳενὸ θεεθυ; ζιλωτίς 

ὑπάρχων ΚΣ Θεού »χρύλτως πάντες ὑμεῖς ἐς σήμερον, ὃς ταὺ- 

τίου Ὁ ὁδὸν ἐδίωξα ὁ ἄγϑα ϑαινάτου, δεσμιόύων ΚΟ ̓ φραδιδοις 

εἰς Φυλακας ἄνδρας τέ καὶ γαυαμκας, ὡς Ἢ ὃ ὁ Θργεέρει εἶν 

τυροι, τμοι (ἢ πᾶν ὼ πρεσβυτεῤκον,᾿ παρ ὧν "ὦ ἡ ὀἰλιοσλας δεξ.- 

 Ὡ 

μος, τεὸς οὖν ἀδελφοιρ, εἰς Δαμασκὸν ἐπορόυομ “ἕω ἄξων : 

ΧΟμ ΤΟΝ ὑρῖῖσε ὄντας δεδευϑύοις εἰς ἱερουσοιλήμι, ἵνα ἱομκωρη-. 

ϑῶσιν. Ελῆνετο δὲ μοι πορδνοδῥῳ Ὁ ἐγίίζοντι τῇ Δαμασκῴ 

αἰϑὰ μεσημθοίαν, θξαιφνης ὁ ὡκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκα φραλψαι ̓ 
φὼς ἵκανον «θὰ ἐμὲ, ἔπεσον τε εἰς Ἂ ἔδαφος, κα Ὁ ἤκι ἤκουσει Φω- 
νῆς λεγούσης μοι; Σαοὺλ Σαέλ, [ με δρωκαίς: Ἐγω: ) ἀπεκρί- 

ω, Τίς ̓  Ἰ Κύρεο Εἶπε Αἱ τϑὸς με, ἔγω εἰμι ἵνσοις Ὁ Ναζω- 

ραιος ὃν σὺ διώκεις. Οἱ: ὃ σὰ ἐμοὶ ὄντε μδὼ φὼς ἐϑεάσοων-- 

το, 0. δ ἐμφοῦοι ἐν ὁγηο, ΤῊ ) Φωνίων: “κ ὑκουσουν “δ΄ λαιλοιῶσός 

μοι ̓ Εἶπον ἥν: Τί ποιήσω Κύρφονῃ Ὁ δὲ Κύρμος" οἶσε ΩΣ ΜῈ; 

Αναφαρ πορόνου εἰς Δαμασκὸν, χᾷκαι τοι λοιληϑήσεται ΦΘΑ 

παντῶν ὧν τέτακται Ι (οι ποιήσοι. ὡς ὅκ ἐνέξλθτον Ἀπὸ Φ δὲ- 

ξης 5, 5 Φωὶς ἐκείν. ,χἀοοιγωγούμδμος ὑποὺξ' τ σίζωὀντωνα τοις 

ἤλϑον εἰς. Δαμασκὸν. Αὐαγίας δέδες δλοδρ ̓ ὑσεθὴς ζω γό- 

(0; μδρὶυρά δυο ὑπτὺ πάντων ἢ: κατοικοιας ὧν μδίω ων, ἐλ- 

ϑὼν αἰϑος με ῶ ὄλιςαρ ἀπέμοι, Σ αὐ λ ἀδελφὲ, ἀνάῤλενρν. 
Κάχω αὐτὴ τῇ ὧρᾳ ἀνέξλεψψα εἰς αὐτὸν. οι ὃ επεν, Ο Θεὸς Τ 

᾿. 
Ἔ πευϑίω! ἡμὴ! «ὐϑρελίε ἐστέ σε γγώνα) πὸ ϑέλημα,. αὐδτν δ Ε τ᾿ 

᾿ μέδρτυς αἰμπὶ χοοϑὲ! πῶντας ἀιϑόθέπρι, ὦ ὧν, ἑώρακας κατ
α 

᾿ ὄνωτ μϑιφοδυ βαρ (ι (άπῆι ἐμῳ ἴὰ 

δῶμ ἢ δίκαιον, (δι ἀκοῦσαι φωνίως οὐκ ὅὕ Ὁ οὑμαὴς αὐὐη": ὅπι ἔσῃ 

Ἂς 

αἱ Ὁ, ἀσολέσρῃ τα ᾧ 
χὰ Ἵ Ἶ 

Ἡ ΝΗ 

φβικαλεσθμῆμον δ ὄνομα: ξ ξ Κυρά, ̓ὰ τὸ δὲ [μοι ἐτ 
Ρ ι 

.- ᾿ - 

᾿ ᾿ : Ἵ . : 
: ᾿ : ᾿ 

΄ 

τ- δι μον ἐν ; 
Ν ᾿ Ἴ 

᾿ 
Η 

᾿ 
. 
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ΜΙ 
"" 

τε Χο τον εῖς ἀν σ με 
γ τ ΠΣ ΤῊ 
Κλ ΑΝ ΨΑΣ. ὑ  τ ς Ἷ : 

πἀος ρα ἔλτῦξε πὴ Ἐ ΠΝ Εδ ἘΥΤΟΣ τὸ ΤΡ πο το ΝΟΣ 

ΓΟ ρ ὗΝΑ ἘΝ « 

6. υν- ΠΡΑ͂Ξ ΕΙΣ... 

π ἐἰς ἐμριαωλῆμ᾽ και ὶ πτεϑσευλομδύου βϑυ Ψ τῷ ὦ ἱερῷ, 

“βυξῶραι με ὧ ὠκςεέσά Ὁ δ ἰδὲν αὐτὸν λέλοντα μοι, Σπεῦσον Ὁ 

ἼΣ ὦ χα ἐξ φουσαλῆμ,, διότι οὐ αὐρα δέξοντ
αι σου 

μδρτοελαν «δὶ ἐμοό. Κάγω εἶπον »Κύρκ
ε, αὐτο ὶ ἐι-- 

"τ Ν ἐγὼ ἠμίω Φυλαικίζων Καὶ ὑδέραν ' τας ἐ(ῴαγω- 

γα ἕν πιφεύοντας ΘΙ σε ὦ ὅτε ὀξεχεῖτο τὸ τὸ αἷμα. Στεφάνου 

δ᾽ μδῤτυρὸς ο σφυ, ὦ ἀὐτὸς ἠμίω" ἐφερως Καὶ ' συ ὀυδοκῶν τῇ τὴ 

θυαιρέσᾳα αὐτῷ, ὼ Φυλοίοσωνία ἱ ἱμάτια ἣμ ἀὐᾳιροιιύτων αὐ-. 

πὸν. Καὶ εἶπε "δ; με,Πορόνου, ὅτι ἐγωε εἰς ἔθνη μακρὰν ὀξα: 

πορελίὖ σε. Ἡκουον ὃ 2 ων Ὁ ἀγενζούτου Το. λόφου, καὶ ἐπῆραν ἷ 

φωνίω αὐτῶν ολέροντεξ, Αἴρε πο ἦγὸς ὰ “ὧν ν Οιοῦτον' οὐγαρ : 

᾿χαϑηκον, αὐτὸν ΟΣ 'Κραυγαζύντων ὃ ὃ αὐτῶν "ἀ ῥιπδοιιύτων 

4! ἱμάπα, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς δναέρᾳ, ὑκῤλδυσεν 

αὐτὸν ὁ λ'λίαρλϑς ἀγεάναι ἐἰς πίω φρεμξολίω, εἰπων μα- ̓  

εξιν δοστα ταξεας αὐτὸν, ἦα ὀχηνῷ δ᾽ (εὖ αἰπϊαν οὕτως ἐπε- 

Φώνοιν ἀ «ὡς 3 ̓αὐϑέτεινον αὐτὸν ὍΝ ἧμάσιν, Εἰπτέ Χυοθς 

τὸν ̓ἔρωτα ἐκατόδαρλον ὃ ὃ Παῦλος ; Εἰ ̓ἀνϑεώπον βωμαῖον ῷ 

ἀκατακριτον ἐξεοιν ὑμὰν μαϑίζων; Ακούσας: 3 ὁ ολβ ων ̓ 

“υϑϑσελϑων ἀπήειλὲ τῷ τῷὸ ελιάρχο, λέγων, ὕφᾳ π 

πρίειν. ὁ Σὰ, ἀνϑεϑπὸς ἔστι ̓ βωμεαῖός ὅξ1. Προσελϑαν δὲ ὁ ἦν 

Ἢ λϑβῃ Αθς εἶπεν ἀυτὸ »Δέγε Μϑ9ι, εἰσὺ ῥωμαῖος ἃ; ΟΣ ̓ ἔφ», Ναϊ. 

 Αὐποιρίϑητε ὃ λυ ἧς, ἔγω Σ πολλοδ [ κεφαλαίου πίω ὡς 

λίσείαν ταῦ ὀκτισεἰμέων. Ο δὲ Παῦλος ἔ εν ,ἔγω δὲ καὶ 
γε βώνηι Εὐϑεῶς. Ὁ. ἀπέξησειν ἀἰγ αὐ (ὁ μέλλοντες 

αὐτὸν μὰ εἰν. ὁ ὁ ὁ χέλίᾳραθς᾽ ὃ ) ἐφοξηήϑη, οἰιγνοι ὃ ὅπ ω- 

μαῦός ὅξη, καὶ δηιΐω αὐὲ ὃ διδικῶς . Τῇ δὲ ἐπαύδλον ξουλό- 

μος γνων ὴ, ἫῬ ὁ ἀσφαλὲς, τὸ τὸ, π " κατηρορέται δὰ ἥ ἵνδαι ων 

ἔλυσεν αὐτὸν ΚΣ 7 δεσμιὼν, 1 ὁ ἐκφλόυσεν ἐλθεῖν ὧν. ϑρλχορ- 

μεῖς Ὁ ὥλον τὸ τ ἀκ, αὐτῶν" Ὁ καταγαγῶν τὸν ἸΙαῦλον, ἕ- 

χε φλδεν ὃς αὐποιί.͵ ᾿ Απνίσας ὃ ὁ Ττμαῦλος τῷ ᾧ σἰωεδρίῳ 

ὅπὸὼ, ἀνδρε ἀδυλφὰὶ ἐγὼ πεδῇ (ὐν4δησ, ὠγανϑή: πεπολίπυ- 

4 ανδοσέτει- 

γαν. 4.16 

: ταῖς. 

Ζ ἐφιςῶτα. ̓  

λγ 

7 κατηγνρώπα, 

ϊ τ ὥραρ.ν ἐγ καὶ ἐρᾶν ἐς 
᾿ ἵ .--"Σ 

Θεὸ ἀρ Ἰαυτης δὴ ἡβοέραξ. δ δρχ κροιᾷ, Ανανίας 

᾿θοώοινε ἀὐτῷ; πύρθοιν. ἀμ "πὸ μά. Τότε" 

' δὲ} 4 δ θεὸς, τοϊχολεγονμας 

ΤΩ͂Ν Α ΠΟ ΣΤ. 257 

μϑυεῶ σὺ καΐϑη κρίνων μέ κι Υ νόμον, ἡ ὐρανομμ καλόϑεις 

δ). μὲ τύτηενθαι: :Οἱδὲ πουρεφώτες εἰπὸν, Τὸν δρχερέα, τε ἔμ 

λοιδορᾷς; ἔφη τεῦ Παῦλος, Οὐκ ἤδν ἀδελφοὶ, ὅτι ἄπνο 

ρόῦς." ,7: ἐγραπβαι, »ἢ, ἄρλοντα “ Φ, λριοό σου ὅκ ἐρεῖς ὐκῶρττον “« Ἐξοδιχβιδ 

3 δ Ταῦλος ὅτι Ὁ ὃν μέρος ἀξὴ Σαδδουκαίων, Ὁ δὲ ἕτε ονῷα, Β 

δάσο ῶν οἴκραξον ἐν Ἰῳ σιἀυεδρίῳ, Ανόρες ἀδελφοὶ, ὁ ἐ γῶ 5 

χφαρισαίων. Φαρισαῖὸς εἰμι, ἡος ̓Φαρισαϊε" «δι ἥπιδὸς Καὶ λἰαρίσιως 

τ γεκρών ἐ ἐγω ἀρίνομιαι. ,Τούτο ἢ ἀν Φ λαιλήσειντος ἐγήμετο ςείσις 

7 Φαρισε! ων ὦ ὧν " Σαϑόουκαιων, Ω ἐσέ σϑη ὃ πλήϑορ' Σ 90 

δουκρίιοι μῶν Ὁ λέσρεσι μὴ Φἢ φώαςτεσιν »μηδὲ ἀήελον, μὴ 
ς γ)π πνευμα: ᾧαρισεάοι δ  ὁμολογοῦσιζᾳ ἀμφότεραι. ἐβυεην 3 

Δ} Ἂν κραυγὴ μεγαίλη. ὧ Δὠαςεύτες᾿᾽ οἱ λθαμιμαπεῖς. ΤῈ με ἐροις 

Φαρισεων δρεμιαιλοντο, λέλοντες, Οὐδὲν κακὸν εὐράσκομδυ ἐ εν 

τῷ ὀωϑρώπω ζύτῳ. εἰ ὃ πνεῦμα θάλησεν αὐτὼ καὶ ἀτίε ἐλορ, μὴ 
. ϑεομαχῶμδι. Πολλης: Ὁ νομδύης φεισεως, εὐλαιβηϑεὶς ὁ τ. 

λίαρρϑς μη ' διαισῦσει ϑὴ ὁ αὖλος ὑπ αὐδῇ, ἐκάλόυσε ὸ φρας ΠΕ ΠΣ 

Φιλιπ.}γ.. 

νος Ἴμα καϊζαξὰν ὁ ἁυρποίσαι αὐτὸν ὡκ μέσου αὐτῶν ἀγήν - ἐἰς δ᾿ 

αρρεμ(ολίιϑ. ὙΤη: 9 ) ὐχιούσῃ νυκὴ ὥπιςας ΕΞ. ὁ Κύρκος “ 

εἶπε »Θάρσέ Παύλε: ὡς » ϑεεμδρτύρω “δὰ ἐμωδ φρ ἱερε- 

σευλήα, οὕτω σᾳ δ Χαὶ εἰς βωμίω εἷδρτυρῆσαι. Γ «ψομδύη ης 

3 ἡμέρας, ποιήσαντές ενες τῆν ἰκδῶμων συφροφίω, ὀἀὐεϑεμά- 

᾽-: τισον ἑαυτῶν »λέλοντες, μήτε Φαγεν μή: ΠΊΕ ἕως ἃ ὅ Σἰτοχ εἰ-- 

ΠΠ ἢ γωσι Παῦλον. ἡέσων Ω πλείοις τέοστι ροίκονται οἱ ταὐτίω τὶ 

σἱμυωμμοσίαν πεπορικότες, δἵτινες ποδϑσελϑοντες Όϊς Φρχεδεῦσι 

ἡ Ὅις πρεσβυτέροις, εἰ εἰπον; ̓Αναϑέμαπ Δἀὐεϑεμαϊέσομ ἑαυ- Δ 

Ὅις ξὶ μυηδέγος γεύσοισϑαι ἑὼς οὐ ὁ χποκτεήωμδυ “ν Παρλον. νὼ 

- φισὶ. σιν ἢ οαῦ ὑμεῖς ἐμιφανίσατε τῷ λϑλιώρχω ̓ σω ̓Ἰᾧῴ σὰυϊδρίῳ, ὅ 05: 

οἰ πῶς αὐδρον ἀὐτὸν καζαγάγν τεῦς ὑμας, ὡς μδυοντὰς διεὰν- 

γώσκῷ ἀκριξέρερονζα «δὰ αὐ" Φ μεῖς ὃ δ, ,σ69 5 ἐξίσου Ἢ αὐ-- 

τὸν οἴτοιμοί [ἔσμὸ Τῷ δύελῆν αὐτὸν. Ἀκούσας: δὲ ὁ ἡὸς τῆς ἀδολ- 

ἢ μἈ φέδραν, Φης [Παύλου "Δ ἐνέδρον, αδρανβυόμδμος, καὶ, εἰσελϑῶν {ὲ 

Ἴ: αὐρεμυλίευ, ἅπὴ Ιεφλετῷ τῷω Παύλῳ. «αϑϑθμαλεσομδμοξ, δὲ ὁ 0 

Παῦλος ἕναν (υτοντώρχων, ἔφη, Τὸν νέανίαν ζρότον ἀπαεί- 

75.) τεὸς ὴ λίαρλϑν κί γωρ᾽ τ ἀν ἀυπᾷ. Ο ὁ μὴ ͵ 
Τ' Ϊ. 

Χ, Μ 



ΟΝ τοτρρον τς ΒΝ 

ΠΡΑΒΞΈΕΙ͂Σ 

, Ὁ» Ὁ δϑραλαῦεν αὐ αὐτὸν ᾿ γαλᾷ ὥθος ΝΣ λελίωρχον, καὶ φησιν, 

ὁ δέσμιος Τιαῦλος «υεϑοκαλεσείμδμός. με ἠρώτησε, Φότον τ' 

ὑβέςν ἀγώγενν πεός σα οἴλοντα Ή λουλῆσεε! (υι. ἐπιλοιξόμε- 

- Ε γος φ) τῆς χερὸς ΓΝ Ὁ ὁγμλίωρϑς, καὶ Δὐαλωρήστις κατ᾿ ἰδίαν, 

. ἐπιυϑθώνετο, 1 Τί “ξν ὃ γῆς ἀπαήέιλαι Μοὶ: Εἶπε ὅπ οἱ ἴου-- 

᾿ τ δησι σειν έϑεντο 75 ἐρωτῆσαι! σᾳ ὅπως αὔριον εἰς ἢ σίμυέδριον 

καϊαγείγης ἢ “ Παῦλον, εὑς  μϑυηοντές πάκριξέ ἐξέρον πιιυϑαγεῶς ὍΝ 
ἐδ: αὐτῷ. σὺ οιὦ μνὴ πειοϑὴς αὐτοῖρ' ἐνεδρεύοισι »Ἷν αὐτὸν ἐξ 
αὐδῇ λῤδρερ: πλέοις τελσαρακοντα, δἵπινες ἀλὐεθεμιατιοῦΝ ἑαυύτοις, 

μῆτε φαγεῖν μῆτε πιέιν ἕως οὗ δῤέλωσιν αὐτόν. Ὁ γώ ἕτοιμοί 

εἰσι ππϑϑοδεχομδωοι τίω πὸ ) σοῦ ἐπατίελίαν.. ὦ μϑὺ ουὐὖ χ- 

λίωρ ς ἀπέλυσε ἣν νεανίαν ,αὐναηείλας, μηδων ὡκλφλῆ-- 

σαι,ὅτ τοῶται ἐφεφάνισας σσϑός με. Καὶ τοθοσκαλέεσῶ, υϑυος 

δύο πὰς νὴ ὃ' ἑκατοντάρχων, εἶ εἰτὲν Επτοιμάζσοιτε φραϊεωταρ' διεοι-- " ἀόπλοις 
κοσίοις ὅπως πορόυϑωσιν ἕως Καμαρέας, καὶ; ἱπῶεις ἑοδομή- 

.. Ζ2 κοντα. ῶ δεξιολαίξοις διακόσίοις στο ̓φοῤτς ὦ ὥρας Υ νυκτὸς: 

ων τ πβαιξησοιᾳ, ἣ ᾿ να ἀπ ἀ τὰ ἐδ Παῦλον διασώ- 
σωσι ἐσεὸς Φήλικα. 

Φήλικι χαίρεν. Ὕ ὃν δαλλς κα Ἵν: ὑπὸ Φ ΐς- ᾽ 

προ π᾿ Ταῦ "ἢν δον. [εἰ τῆς γυκπὸς ςς ν1᾽ νηπα-. 

ΜῈ οἰ δα: πὴ ὃ 2 ἀπαυσκολέ ἐάσαντες Ομ ἱπσεὶς πορεὐεοις ὁ σὰν Ἐ6: 
ὑπερ δδα)ὰν εἰς: πω «ρεμξολίω. οἵτινες ἰσελϑόντες, εἰς ἃ 

Καρμπίρανγκοὴ ἡρυαυ δόντες ἡ. ἰ χιφολίχυ: πζυΐ λεμόνι, πωρέ-᾿ 
ὑη όταν ἡ δνείαῦλον ἀυπὸ ̓ Ἀναγνοιῤ αὶ δήγεμω 

ν᾿ : ͵ " ὃ ̓  ᾿ 

ΠΩ 

Τῶν ΑΠΟΣΤτ.ι.. 519 
σας ὑκ ποίας ἐπορχίας Ἃ1, καὶ πυϑὺ μῆνος ὅτι δστὸ Κιλικίας, " 

Διακούσομιαι (ου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατή οβοὶ (ου παριείνων- 

ται. Ἐκέλδυσέ ὅ αὐτονὼν τῷ πραιπορλῳ ᾧ Ἡρφῳδου Φυλάσ- 

σξόϑοι!. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέξη ὁ 0 ϑεχιερόὺς 

2 φὠσης. “7.1. ἐκ 

4ἀφέλετοια." 

᾿ κῷ δός σε 

ἀπέφλε. ἡ 
ὧν, “- 

ὁ σιυεπίλε- 

“78, ὦ, 

᾿ δ᾽ αιον. ́).. 

εχ 

" ϑύϑυμως. 

τ φῆ 1 

᾿ 
σο!. σὴ.) 

φιννν- 
ἐγ Ο!ς, σ᾽ «τα 

“καὶ. σλ.λτ 

ὃ ἔχων, α.4. 

Ανανίας" μῳ ΟΣ πρεσβυτέρων αν" ῥήτορος Τερτύλλε πνὸς, ὅσι- 

γές ἐψεφᾶνισοιν ἰῷ ἡγεμόνι κα Κ᾽ ΤὉ Παύλου. κληβένηος ὃ αὐ", 

χό' 

ἤρξατο κάτηορεῖν ὃ Τέρτυλλος, λέγων, Πολλῆς εἰρ ἂ 

χαϑοντερς διὰ σοΐ, κὶ ᾿ κατορθωμάτων γινομϑιύων τῷ ἐβνᾳ Ουτω 

διὰ τῆς σὴς σπξονοίας, 'παντη τε χα [πανταχοῦ ἀποδεχομεϑῳ, 

ἐπκουῆω, παρακαλώ ἀκοῦσαι! σε ἡμὴμ' συτόμως τῇ σηιει: 
καίᾳ. εὑρόντες » ὯΣ γ)Ὰ Οότον λοιμὸν, "ὦ κἀνοιαυ ᾿σείσιν᾽ 

πᾶσι Οὺς ἰουδαοις τοῖς κτὶ γίωυ σἰκουρδυίω, «σοϑτοροιτίου τε 
τῆς ς ΤΙ  Ναζωραίων αἱρέσεως, ὃς ἴα ἱερὸν ἐπείρφισε βεθη- 
λῶσαμ, ὃν - ὃ ἐκρατήσο μδυ; αὐ κα’ ῳ δὲν ἡμέτερ(ῃ) Ἴ ἠϑελή- 

σουμὸν κρύφν. “δελϑὼν δὲ Λισίας Ο ὁ χιλίαρλος, μὴ πολλὴς 

βίας: τρ, ων ὧν χρεόν ἡμῖν" ἀπήγο γε, ̓ κελεύσαρ Ὅις κατηρο- 

βοις ἀξ ἐρχεῶς ΟΣ] σε. πο Ὦ δεμυήση αὐτὸς ὀϑμακρήας πε- 

ει παντῶν ζύτων πἸρλετωνα ὧν ἱἐμεῖς κατηγοροῦμδυ αὐτού. 
᾿σὰιωέϑεντο δὲ καὶ. οἱ ἰουδὰι οἱ , Φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχήν.Ἅ 

Απεκρίϑη: ̓  ὃ Παὺ )λος, γεύσαντος αὐτὸ 1 ἡ ἡγεμόνος λέγάν, Εκ 

Ἵκράτιςε Φῆλιξ, μν' πόσης εὐχαριρίας. ἶνα δὲ μη ὦσι πλεῖον σε. 

πολλῶν ἐγῶν ὄντα, σέ κριτέων᾽ ᾿ τῷ ἐθνά Ούτω οἰ Ζιφεευδωος, ἢ εὖ- 

ϑυμθτερον Ω «δὶ ἐμαυς ς, ἁἡπολοροῦμεαι, δαυαμδυν (ου. γνώ-- 
γα, ὅπ οὐ πλείοις εἰσί μοι ἡ ἡμέρα ἢ δικαδύο ἀφ᾿ ἧς ὀμεβίω 

«σεϑσκειυήσων -Ψ Γερουσουλήμ. καὶ οὔτε ὃν ᾳ ἡερῷ εὗρον με ̓ 

τεθς τινα διαλί) μὗμον, ἥ Ἰ ϑ.ισυφασιν ποιοιυτα ὁ χλου οὔτε 

ὧν ταῖς σία, ᾿ς, οὐτε τ Ὁ πόλιν, οὔτε αὐῬατῆσοι με δὺ- 
γαντα! “αἰδὰ ὧν νιῶ κατηγορῷσι μου. "ὁμολογῶ ἜΧΗ σοι, ὅτι 
κπ γίω ὁδὸν ἰὼ ̓ ΕΝ Εν οὕτω “λοισρεύω Τῷ πε ῴῳ 
ΠῚ »πισϑύων πᾶσι Χο μὰ ᾧζρνόμωον καὶ τοῖς ̓ασερφήταις γ.- 

»ραμμένοις, πίϑα ἐ τὸν Θεὸν, ἰῶ καὶ "ἡ αὐτοὶ οὗτοι τυθοσ-- 
δαί, Δμάςτεσιν ᾿ἀρε ὦ γεκρῶν, δικφίων τε νὴ ἀδικῶν. 

ἐν ζύτω δὲ αὐτὸς ἄσκω, ἢ, ἀπσέθοιοτον σίμυ εἰδησιν᾿ ( ἐγήν᾽ τεὸς 

ὃν Θεὸν κι Ι Οιηὶὶ λόϑρωποις διαπαντὸς. Δί ἐτῶν δὲ πλειόνων 
- τ}. 
} 

᾿ 



ἰε τας, τς: :Ξ:» ΞΞπ τς: ὡ 

Κεφ.χγ. ὃ 

Ζ 

ΠΡΑ ΞΈΙ Σ 
δδελρόμιων βεημοσῶμας ποιήσων ἐς Ὁ ἔθνος μου ᾿ τῦδ9σ"- 

“ φυράς. ἐῶν οἷς ̓δρὸν με ἡγνισμιένον ον Τῷ ἑρῷ οὐ μῃ ὀχλου ὁ 

οὐδὲ μῖλ ϑορύξου. ζωνὲς ὃ Ὁ δστὸ τῆς. Ασίας [ουδὰμοι, οἱζ ̓ δε" ε 

πὶ. ἰ σοῦ αϑρέϊναι καὶ καπηγοράν, ἐΐεε ἔχοιον τσθὸς με ἱ αὐπὸ ̓  
οὗτοι εἰποίτωσαν εἴτι Φρφ. ον ἐμοὶ ἀδίκημα, φοντος μου ἐπὶ 
75 τ συνεδρίου, ἢ δὶ μιὰς ταύτης Φωνης," ἧς ἔκραξα ὁ ἑπὺς ὧν. 
αὐτοῖς͵ ὅτι αἷϑὸὶ ἀὐατασεως γέκρῶν ἐγω κρίνομαι σῆμα ρον ὑφ᾽ 
ὑμῖω. Ακούσας ὃ ἣ ταῦτα 0 ὁ Φῆλιξ Δὐεξάλετ αὐζῶυ, ἀκχριξέ- 

ξερον εἰδεὺς αὶ «δά τῆς ὁδοί, εἰπων, Θτων Λυσίας ὁ 'λίαρμος 

᾿καταρῇ, ̓διαγνωσομα ἴα κα. ὑμας. “Διαταξαμϑμὸς. ὁ: Ἴω ἑ- 

ἀτνπ ρχηπηρθᾳς ὃ ω Παῦλον εχ τὲ δύέσιν, καὶ μηδένα. μὰν 

δὲ (ὲ δὲ ἰὑμέραςενας παρα ϑυόμῆν - 0  Φηλιξ ᾧ Δροισίλλῃ τῇ 

γαυαμαὶ αὐτῷ οὔση , [ουδαῤᾳ, μετεπέμψατο κα Σ Ταῦλον, καὶ ἡ-- 

κουσεν αι δὰ τῇ ἐμὴ εἰς Χραςὸν" πίρεως.  Διαλεγομδύα ὃ ὅ αὦ- 

Η πτοό τοδὰ δεκομοσίώθης νὴ ἐϊμρωτείας χαὶ ΤῊ κρίματος 4 Ὁ μἂν ον- 

᾿Ξ ὃ Σ Φῆλιξ, κατελιπᾷ Ἂν Παῦλον φεδεμῆμον. 

Ἂς ἐστεϑον: ἐμφοῦος υόμϑυος ὁ Ο Φηλιξ ἀπεκρίϑη, Τὸ "Ὁ ἐς 

δϑν ποράγοῦ, καιρὸν δὲ μεταλαξων μετρικαιλέσομαι σε: ἅμα 3 ̓ 
1 ὸ Βπίζων δπιχρήματα δοϑήσεται εἰυτοὺ χ'ποὸ ΤῈ ΤῈ Παύλου, ὅπως 

λύσῃ αὐτόν' διὸ χα Ι πυκνότερον αὐῷομ μεταπέμ, ος, ὦ μι-: 

Δ ἀυτῷ. Διεπας ἢ ̓  πληρωϑείσης ἔλαβε δγαΐδολον ὁ Ο Φῆλιξ 

Πόρχίον Φηρον᾽ ἐθέλων τε χάρετας ̓καϊαϑεώτω Ὅς Ἰουδαοις 

Φεςος οαὐ 

ϑλιδας τῇ ΤῊ ἐπουρχίᾳ, μῳ Ὁ Ῥάρν ἡμέρας δύέζη εἰ εἰς Ϊεροσυλυμα 

ΟΣ σὸ Καισουρφας. ̓ Ἐνεφανιο; 2 ) ἀυτῷ ὁ 0 Φρ ρει, Ὁ οἱ ῳϑῷ-- 

ἴων χ' Ὁ [εδα ὧν κς ̓ Παύλου, Ω αϑροά λυ αὐτὸν αὐτοῦ 

χα κατ᾿ ἀῷ, ὅπως μεταπέμψῇ αὐτὸν εἰς ἰμρουσαλῆμ, 

ὀψέδραν ποιοίίστες ἀὐελᾶν αὐτὸν Ὁ πίω ὁδὸν. ὁ μδν οὐ ἡ Φ»-- 

ςος ὠπεκρίϑν, τηρέιαὶς 7 Παῦλον ἐν Καισουρείᾳ, ἑαυτὸν 2 . μδ- 

λάνῳῳ Ὅλ ὀκπορδύεόϑοι. Οἱ οὖ δωω "οὶ ἐν ὑμῶν, Φησὶ συ. ᾿ 

καταβάντες, εἴ τι “ξὴν "οὖ τῷ Ὁ ἀνδρὶ Ούτω »κατηρορείτευοῦ αὐ--᾿ 

τού. Διατοίψας δὲς οΨ αὐτοῖς ̓ ἡμέρας πλείοις ἥ ᾿ δέκα, χτοι-- 

βας εἰς Καισείρίαν, Ἠ ἐπούδμον καϑισὰς οὐχὶ 78 βήμανο, ἐ- 

κἐλώσεν ὯΝ ἡ Παῦλον -Ξ θὴ παεαυβνομδου δὲ αὐτῷ, πε-᾿ 
ὄξει: 

ὐπὸ -- Μοπὰ ͵ 

“ ἀκριζέςε- 
Ὁγ..4 

φψν ΄΄ο 

Ἰησοώω.. α. 
." 

μ 

λφ' 

1 ϑίλων δὲ 

Δ᾽ ϑριν. “7: !- 

.». σῆς 
1 ογεφαῦ σιὼ 

, πὐσόθς 
 αερῶρ. σγ"! 

2 παρε! 

Ψ 

δ ἄτοπον. α.«. 

«. Ιᾶ 

γ ἡμέρας οὐ 
4 ὁ 

σλοίοῖς ὀκτὼ 

δέκα. «...1ἃὰ 

"αὐσδν. Ἅ! 

4 αἱ ἠπωματα. 

΄-. 

{διέτολζεν α. 

Ια.Η 

4 κατα δίκην. 

“ἢ.: 

7 πνι ὁν)ρω- 

τον ὩΡῚν ἅ υἱ 

δῦυτων. 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ. 461 
θλέησαν ̓ οἱ δυτὸ ἱεροσολύμων καταβεξηκότες ἢ ἰουσδισι, 05 
λα το ̓βαρία " αἰπώμαται Φέροντες κοι 0δ Παύλου, ἅ ἴρς 

᾿ ἴσον ἀποδεῖξαι, Χπολρορυμδμο ου ἀμφ", ὅπ οὔτε εἰς ἢ νόμον ἡ Ῥ 
[ουδαων, οὗγε εἰς ὃ ἱερόν, οὔτε ἐς Καίσαρα τ ἥμΣρον. ὁΦ"- 
ξος ἢ τοῖς ἰουδαΐοις ϑέλων χάδαν κατα ϑέοϑοι, Σατοκριϑεὺς Τῷ 
Παύλῳ εἰπε, Θέλεις ἐς ἰεροσύλυμα ὀἀύαξ ας ἐκεῖ Ὡϑὰ Ούτων 
κρίψειϑεει ἐπὶ ἐμοῦ; Εἰπὲ δὲ ὁ Παῦλος ᾿ Ἐπὶ Τῷ βήματος Κα- 
στρ» ἐ ἑσως μι οὗ με δεὶ κρίψεαϑει οἷ [ουδα! οἷς οὐδὲν ,ἡδίκη- 
σὰ »ὡς καὶ σὺ καϊλλι(ῷ οὐ ιγιντωσιρ. εἰ "Ὁ ἀδικῶ κω, ἢ ἀ- 
ἕμν ϑανγαίτου πέῳαχά τ, οὐ ὑ φϑβαμτοῦμαι ὶ Ὶ Συποϑουνφν" εἰ δὲ 
οὐδὲν ἤξν ὧν οὗτοι κριτη γοροῦσι μου, δύδείς με δέμϑαται φυ τὸς 
Τὸ υωΣ Καίσουρα οἰλικαλούμαι., Ἔῤτε ὁ 0 Φηςος συλλαλή-- 
σας μῇ Τ' Ῥσυμξελίω, ἀπέκρίϑη Καϊσουρὰ, ὀὐλικόκλησαι : Θὶ 
Καϊσουρα πορόζσν. Ἡμερῶν" 3 διαγγνομδῥων ενῶν, Αλρί- 
πας ὁ βασιλόϑ)ς ἃ Βερνίμη κατίωύτηοῦ εἰ εἰς Καϊσεύρειαν, αἰαῦδα- 
σύ μϑιοι ῷ Φῆςον. ὡς 5 πλείοις ἡμέρας 'διέτεαξον ὁ ἐκεῖ, ὁ Φη-- 
φος Τῷ βασιλῶ Δι έϑετο ἃ κ᾿ κι ἣ: Παῦλον, λέγων, ,Ανήρες ἀξὶ 
καζαλελφμμένορ “σὺ Φηλικος δέσμιος, «δὰ οὗ ὅν δβυομδυ ου 
μμοὺ εἰς Ἱεροσόλυμα ῥνεφάνισαιν οἱ ἐδογερεις καὶ οἱ πρεσβύτε- 
ροι ΜΕ [ουδαμων, αἰτούμδυοι κἀν ἀνὰ “δίκην ̓ πεϑὶ οὗ ὠπε- 
κρίϑην, ὅτι ὑκ ἔςιν ἔϑος Ρωμαίοις ΩΝ πὰ ὀὐϑρῶπον ἐς 

Ι 
αἰπώλειαν, πρὶν ἡ" ὁ κατηχοροῦ ος τεόσωπον ἔχοι τοιΐ 
καιτηγόρὸις, τόπον τε Σπολογίας λοίζοι τα τοῦ ἐϊκλήματος. 
Σιωελϑυντῶν οἱὐ αὐτῶν ὀνϑείσε, ἀὐαξολίω μηδεμίαν ποιη- 
σευμῆμος, Τῇ ἢ ἐξηομκαϑίσας οι τῷ βήματος, ἐκάλδφυσοι ἄχθη- 
νὰ! οὸν δύ ὅρα" αδι οὔ Ὁ σοιϑεντες σὶ κατήγοροι οὐδὰμίαν αἰτίαν 

Ε 

᾿ ἐπέφερον ὧν ὑπενόοιιυ ἐγών ̓ὥπηματα δεῖινα τὐϑὰ τῆς ἰδίας 
δῳσισδαιμκονίας εἰ εἰλθν πος αὐτὸν ,χαὶ αἰριζωος, ἑησοῦ τεθνηκόν 
τος, ὃν ἔφασκον ὁ Παῦλος ζίω. ἡΥτορούμϑοος ὃ ἣ ἐγω εἰς ἔπε- 
ει 'ζωτυ ὥστισιν, ὀλερον. Εἰ ἐ βούλοιτο ποράϑεόϑαι εἰς ἱερουσω- 

λῆμ, κακεῖ κρίνεαϑαι τξι Ούτων. ἐξ 3 Παύλου ϑ)λικαλέσοι- 
μϑνου τηρηδίωαι αὐτὸν εἰς τίω Ἢ Σεβαροί διαγνωσιν, ἐκέλδ,- 
στ τηρειαὶς αὐτὸν ἕως οὗ ̓ πέμψω᾽ αὐτὸν χυϑὸς Καίσουρα. Α- 

2ξίπαας δὲ πόϑς τὸν Φῆςον Ἴ: εὐ καὶ αὐτὸς τὸ δ 
Υ, Π, 

- δ 
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λ65 “" ΠΡΑΞ ΕΙΣ. 

οὐϑρωύπου κοῦσειῃ. [ο ὃ, Αὔειον, φησὶν, ἀκούση αὐ. Τὴ σα 

ἐπαύξμον ἤϑοντος δῷ “ν᾿ ̓ Αλρίπαα καὶ τῆς Βερνίκης μὴ πολλὴς 

φαντασίας, καὶ εἰσελιϑύντων ἃς “ὁ ἀκροατήξκ σίω “: ΤΌϊς χ ; χι- 

λιάρχοις ὦ φὐδρασιζοῖς ΚΟΥ ; ὀξοχέευ οὗ οὐσι τῆς πύλεως, ΟῚ χε- 

λδύσάντος τοῦ Φήρου, ἡ ἰχθη ὁ ὁ Παῦλος. Καὶ ΦησΝ ὃ Φῆςος, Α- 

Η λθίππσα βασιλώ, ῷ παντες οἱ συμυπουρόντες ἡμῖν ἀὐδρες,ϑεω- 

ρότε “τούτον αἷιὸ οὗ παν Ὁ πλῆϑος ων Ἰουδαίων ξρέτυλθν { 

ἐντ ἱεροσολύμεοις καὶ ἐνϑάδε, ὀὐληξοώντες μὴ δεῖν ζω; αὐτὸν 

μηκέτι ἐγω Ἀ ̓καΐαλαζόμῆμθ᾽ μηδὲν ἀξιον: ϑαναου αὐτὸν 

πεχυφφίλάναι, "ἡ αὐξ' ὃ ) Ούτυ ϑλικαλεσαμδρου καὶ τ Σεξαφῦν, 

ἔκρινα πέμπειραύπον" «δα ὃ ἀσφαλές π γθώναι τῷ τῷ κυρίῳ" 
ἐκ ἔχω" διὸ αεϑήγαιγν αὐτὸν ἐφ ὑμὴν, κὶ "ὁ μάλιφᾳ κα Θὶ δ, 

βασιλῷ Αλρίταα, ὅπως τῆς διακρίσεως ονο Ιης, δῶ τ 

γράψαι" ἀλολον γαῇ, μοι! δόκει. ὑπεέμόποντα δέσμιον, μὴ ῷ ταῦ 

χες: κου ἀὐδ᾽ αἰπας σημάναι, Αλρίπααρ 3 τϑὸς οὸν 
-ΠΠαυλον. ἐφη, Ἐπισρέπεται ΤΣ ὑπὲρ σεαυξ λέ Ψ χέγφν᾽ Ὑότε ὁ Παὺ 

λος ἀπελογάϊτο,ὠκτεήας Ὑ χέῖδο ; Γερα, παύτων ὧν ἐξκαλου- 

“μαι ὑπὸ ἰουδα! ὧν »βασιλεό Αὶ Αλρίπωα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μα- 

᾿καίφκον, μόψων Δ ΌΒΗΙ οὐχὶ (ὁ σή σήμερον, μάλιςοι γω- 

᾿φὴν ὄντα σι "παύτων τὴμ καὶ ἰουδα! οιρ, ἐϑῶν τε καὶ ᾿ζυτημαήων.. 

δι δέομαι ὧυ μαφονύμως ἃ ἀκοῦσαι μου.-Τίω ̓ μδὰ οιιῦ ὑβίω- 

Ιο Φῦπ; «οὶ 
ἢ “ 

ὥυτου ἅ ταν κα 

{{καπελαζο- 

μίω μηδὲν ἃ- 

ξιον γανάτου 

αὐτὸν πεῶρᾳ- 

χέναι ἀυτύ. ΠῚ 

δλίου. “..ᾳ 

12 “ χάψω. 

1 

τ ὅτε απῇαὶ 
ὃ σοι λέγάν πιϑρὰὶ 

σταυτοίῖ, “1. 

" ἐδὼς. ε 

ὄχιφμμδμος. 

οἱν μου τίω ὧκ νεότητος, Ὁ ἀσὶ ̓δρχῆς ἡνομδυίω ον τῷ ἔθνει 
Ἵ 

εμῦο, . ἱεροσολύμοις, ἴ Ἰσουσὶ παῦτες οἱ νᾶ: ζοδογνῶωσκον-- 

.Β τὸς με λύωϑεν, (ἐὰν ϑέλωσι μδρτυρέιν,) ὅτι Καὶ τ Ὁ ἀκριξεσατέω 

αἵρεσιν τ τῆς ἡμετέρας ϑρησκέας ἔξισου Φαρισαῖος . χαὶ νιίῦ ἐπὶ 
ἢ πίδε τῇ τῆς πσοϑς φι πατέρας ᾿ἐπαηελίας “ἥνομδυης χσο ποῦ, 

Θεοό ἕ ἑρηκα κρινόμδιος, εἰς ἰὼν Ῥ δωδεκαφυλον. ἡμᾶμ. ον» ὠκ- 

ΒΜ, γυκτα Ὁ ἡμέραν λουτρέυον ἐλπὶ ει καταντῆσαι" “δὲ ἧς 

ἡπίδος ὄκαλουμαι, βασιλά Αγρίπαα, τσ ὁ ἦν ἰουδαίων. 

ἢ: ἄπιςον κρίνεται χρυ ὑμῖν, ε ὁ Θεὸς νέκροις ἐγείρει: ἔγω ̓μδὺ 

ΠΣ , ἰδυξαἐμαυτῷ. πεθς ΩΝ ὄνομα ἴησού “ὦ 785 Ναξωραίου δεῖν 

πολλαὶ ορανῆα 

λου δὴν! δὰ ὡγέων ἐγὼ φυλαικοῖς κατέκλεισοι, τω “«οα ὧν ὧν δρ- 

Γ πὰ νέων, ὁβαραιδμων τραὐπῶν ιοίωίθ 

τ ἀμ. Ἅ..ε. 

αἱ" ὃ Ὁ: ἐπούισαι οΨ Ἱεροσολύμοις νὰ πολ. 

: ὠφϑίω σοι , πυθοχήθα σοιόϑαι σέ ὑπηρετέιυ ᾧ μδῤτυρᾳ ῶν τω 
ΝΡ ναίων. 

σ᾿. Ια 

1 ὑξαποςελώ 
“1.1: 

3 ὠπηγζελλον, 

α. οἱ. κατα - 
λον. « 

οι. 

ζῶντα. οἡ.ε.ἰὰ 

ΤΩΝ Α͂ΠΟΣ Τ. 

ψῆφον Ὁ καὶ “πάσας ταί σίωα, γωγας πολλάκις ζιμωρών αὐ-- 

ταις, ᾿ἰωά[καζον βλασφημεῖν αἰ κοσῶς τε ἐμμανόμδμος αἰ.-- 
τοῖς, ἐδίωκον ἕως κἡ {ς τας ἔξω πόλεις ἂν οἷς (ἢ πορδυόμῆρος εἰ εἰς 
᾽ Δαμασκὸν ἊΝ  ὀξοισίας κὸ ὁ χίξοπης ὁ να δ Υ ϑρχίδέων, 

ἡμέρας μέσης, αὶ δ᾽ ὁδὸν εἰ δὸν, ,ββιασιλεώ, ἐρανόϑεν ὑπερ Υ λαμὺ 

ποότῆτα ἡλίου ,αξαλάμψαν με φῶς κα ὥἧσ (ὦ ἐ ἐμοὶ πο-- 
ρόνοιδροις. πατῶν δὲ καζα πεσόντων ἡμὴ εἰς ὃ γίω ἤκουσα, 
Φωνίω λαλοῦος “δός με, λέ θύσεις Τῇ ἢ Ἐξραϊσδι διαλέκτῳ, 

Σαουλ Σαϑλ, Φ με διώκεις; σκληρόν σοισσθθς κἀνίρα λακπι- 
ὧν. ἔγωϑ πον, Τίς εἰ Ἰ Κύεκε. Ο: Ά εἶταν ἔγω ᾧμι ἰηξις ὃν σὺ 

διώκεις. λα Δϑάςηϑι, "ἡ τηϑι ὦι Οις πόδας (ου' εἰς ἵφότο Ὁ 
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εἶδὲς, ὧν τε ὀφϑησομαί [(ι, ὀδξαιρούμδϑυός σε ὡκ ΤῈ δ σιοδ" κὰ Ψ, φ 
ἜΝ εἰς οιΐ γί σε ̓Χπορέλλω᾽ νδὐδίξαι [ὀφϑαλμοιῤ αὐτῶν, 5 

ὀπμορίναι Στὸ σκοτοις εἰς Φῶς, καὶ τῆς ἐϊξοισίας τῷ Ὁ σοιταιψά, 

ὄχι ὦ Θεῶν, 1 τ λαξειν αὐτοις ἀφεσιν ἁμδρπῶν, Ὁ κληρονὸν 

ἴοι ἡγιασμκένοις, πιφᾷ Τῇ εἰς ἐϊ ̓ ς ϑεν. »βασιλεό Αγρίπαα, ἐκ 

ὁμίω. ἀπειϑῆς τῇ οὐρανίῳ ᾧ ὀπβασίᾳ, ληλά ζιςς ὧν Δαμα- 
σκῳ “σθϑοτον Χο ̓ἐερορλύμοις, εἰς πᾶσων τε τίω χώραν Ὁ ἴς- 
ΠΡῚΝ κα! Ὅς ἐθνεσιν ἀπαηέλλων μετανοᾷν, καὶ [ )πηορέφειν 

πὶ Σ "Θεὸν, ἄξια ὁ μετωνοίας ἔργα ποδρίατονταρ. ἕνεκα 1-- 
τῶν μέ οἱ ἰουδεῆοι ̓συλλαξὀμδωοιὶ ὧν τῷ Ὁ ἱερῷ, ἐ ἐπειρῶντο διαν- 

χήξασοιῶα. ἐπικουρίας οι τυχὼν τῆς πφοα Τῷ τε Θεοό, ἀχρι 

ἡ ἡμέρας ταύτης ἕσηκα, μδρτυρουμδυδν μικρῷ τεχαὶ μεγαῖ- 
λω, οὐδὲν ὀκτὸς λέγων ὧν τε οἱ  φθοῷηται θαλησειν ὄντων 

γένεα, ΚΦ [Μωσῆς εἰ παιϑητὸς ὁ Χραςῦς, εἰ σϑῴτος ὡξ ὁμα-- 

ςάσεως ἜΚΡΩΣ φως μϑης καΐζατζελλειν ἴὰ λαῷ καὶ Ὁ Οις ἔθνεσι. 

ΤαυταΣ ο ΠΩ Ὁ Σπολοηουμδρου, {) ὁ Φηρος μεγοώλη τῇ Φωνῇ ἐς 

φη, Μανῃ Παύλε, ᾷ πολλά σε ρράμματα εἰς μανίαν χοθϑ.-- 

Τρίπει. Ο δὲ, οὐ μαήνομιαι, Φησὶ, κράτιςε Φῆςε, λ᾽ δληϑέας 
καὶ ̓σωφροσίώωης ῥήματα, τα ΣοτοζῬ ϑεήίομιαι. οἱ πίςειται “Ὁ ὠθὺ 
Ούτων ὁ 0 βασιλάῦς, φεθς ὃν ᾧ πουῤῥησια ζομδμος λαλῶ" λαν-- 

ϑΈΨΕΙν )Ὁ αὐτόνε τούτων δ ἐ πείθομαι οὐδὲν. αὶ ἐγαβ ὄξιν: ὡν γῶω- 

νίᾳ πεφυθα)μένον ὅτο. πιρεύφς βασιλά Αγρίπισα τοῖς πσε9- 
το ΠΠ, 

ν ᾿ Σ 

Κεφ. Α 

Κεφιχα Ἑ 



β.Κορ.ια.2 

. 264 

Φήταις : : . οἰ δι ὅτι ΠΝ ἰδ, ὁ δὲ Αγρίπασας ΠΩ "ὃν Παῦλον 

ψ 

τοις ὁποῖος χῴγω εἰ ἐμ, αὐροιτὸς 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 

ἐφηνεν ὁ ὀλίλῳμε 'πείθης χραείανον ἡνεάς. Ο: ἢ Παῦλος εἶπεν, 

Εὐξαἰμίω δὐ τῷ Θεῴ. καὶ ὡΨ ὀλίδῳ, ὡν πολλῷ" οὐ μόνον σὲ 

» λὰ ἃ καὶ παῦτας Όις ὠκούονταξ μου σημερίῷ, ϑυέαϑαι Φιού. 

δὲ δεσμῶν ζυτων. Καὶ παώ-- 

τὰ εἰπόντος ἀπ᾿ ἀγέςη ὁ ὁ βασιλδὺς καὶ, ὁ ἡγέμων, ἥ τέ Βερνίκη, 

καὶ οἱ ὶ συϊκα ϑημδροι αὐτοῖς, ὦ ἀναχωρὴ στντες ἐλοί λοι τϑθς 

ΣΜλήλοις, λέγοντες, ὦ )π ὅπ ἐδὲν ϑανάτου ἀξιον κα Η δεσμῶν “ϑῷ ΔΝ 

σάο ὁ ἀύϑεφοποξ ὁδξα. Αγείτσαξ ὃ "1 Φήςω ἐφ᾽ Απολελύ 

ἐδαϑατο ὁ ὸ λὔϑρωπος σις, εἰ μη ἐπεκέκλητο Καίσουρα. 

ΚΣ ἢ ἐκρίθη » "λποπλιν ἡμᾶς εἰς Ὁ ἱταλίαν, ̓ αὐρεδίδοιιν 

τὸν τε Παῦλον καὶ ἰένας ὁ ἑτέροις δεσμκωταξ, ὑκατονταίριχ, ὀνό- 

μαᾶπ ἰουλίῳ, ̓ ασείρης Σεζακης. ᾿δΖηραντες δὲ πλοίῳ Αδρα- 

μυηϊωώ, ἰοντες πλέειν ὕμ᾽ κα τι ἰὼ Ασίαν σύποις, δθὴ 'χθη- 

μδίκἔρος σίδυ ἡμῶν Αφαραίρχου εὐ θα δὶ Θεασαιλονικίως. 

Τῇ π ἑτέρᾳ κατήχθημδι εἰ εἰς Σιδῶνα. Φιλανϑρώπως τὲ ὁ [οὐ- 

λιος Ἰῷ Παύλῳ ἀρισευμδρ(Θ» ἐπέτρεψε ἀυεὸς φίλοις 'πο- 

ρϑυϑέντα,, Φλιμδιείας τυχεῖν. Κακεῖϑεν ἀναχθῶντες ὑπεπλεύ- 

σαμῶμ τίω Κύσεον, δια Σιβὰ ἀνέμοις ὁ ονανΐκοις. Τό, τε 

πέλαχρος ὁ καὶ τίω Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλά)σαν- 

. Ἐς, ̓ κατήλϑομϑυ εἰς Μύρρι δ Λυχίαρ' κει ̓άΐρων ὁ ἑκατον
-- 

ἴαῤχος πλοι(ῷ Αλεξανδρῖνον πλέον εἰς ΠΝ ἱταλίαν, “
ψεὠῥβέ 

“λοις Σ χιμϑύας ,ῷ ὁ ἐπι [ω πόλις Λάσαϊα. ἱκανοῦ δὲ 

βασεν ἡ ἡμαξ εἰς αὐτὸ. Ἐν ἱκαναῖς 3 ἡμέραις ἀραϑυπλοοιῶσις, ω 

μόλις νόμϑμοι κε τὶ γίω Κνίδον, μι τοεϑσεώντος ἡμας ἀνέ- 

μου, ἘΠ Ια ἢ, τίω Κρήτέουκ! Σαλμωνίω "μόλις ὅπα- 

65» δροι αὐτίω ἤλϑομδυ εἰς τὐπονζενα καλούμϑυον ὯΩ 

ὄνου 

διαγβυομῆρμου, ἃ ὄντος ἤδν ὀισφαλοιῖ δὲ ἥβπλοῦς, δια Ὁ καὶ 

πω γηςείαν ἦδο αὐρεληλυϑέναι, πευρῃνᾳ ὁ ὁ Παῦλος »λέγων ἀ2): 

τοῖς; Ανόρες, ϑεωρῶ: ὅτι ΜΥ τ ὕδρεως καὶ πολλὴς ζημίας οὐ μό- 

νῷ ἢ 18 Φόρτου καὶ “ πλοίου, “λα τὰ μυχῶν ἡμὴ μδὴῳ 

ἔσεαι (Ὡπλοῶ. ὁ δὲ͵ ἑκατόνγαρλος Τῷ κυβερνήτῃ καὶ τι 

ναυκλήρῳ, ἐπείθετο μᾶλλον, ἡ τοῖς ἰς ισὸ ΤΏ Παύλου λεψομέ- 

4 μεγάχῳ. ἡ 

1 ἀποπλέειν οι 

σδδὶ τὸν Παῦ- 

λον εἰς. ε 

2 παρεδγ δου. 

ν᾿ ὁ 

7. μάλλονξι πλῊΥ 

Κλ) εδουὰ 

4 πορδυϑεν- ὃ 

σι. σλ. 

᾿ κατήχθη- 

αϑω. α.οἹ 
6 ὀνεβίξζασιν, 
“1. 

γος. Ανδιϑέτου: 2 ,ὔλιμδος ὁ ὑπάρλοντος υθὸς παρφφιχήμα- 

Ἄν 

μήπως. σλ.! 

ἢ ἔῤῥιψαν. “γα 

9, οὐδέμιας. ῃ 

ᾷ: , 

10 οκ σεσῶ 

ἐϑν. α.σγ.εθ. 
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, 

χαιλουσουύτων 1 πίω σκαφίω εἰ εἰς. ἢ, ϑαλαοσαν ποφάσὶ ὡς ὡκ ὑλαῦ 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ. 
σιν, οἱ πλείοις ἔϑεντο βελίω, Δθώχϑίοσαι κῳκεῖϑεν, εἴπως δύ-: 

γα!ντὸ καταν τή στωΐες εἰς Φοίνικα πειῥφεχήμασαιι ̓ λημῆμα τῇ τῆς 

Κρήτης βλέποντα κα λίξα, καὶ κουτεὶ ; γῶρίῷ. ὑπῆν δύσακ- 

τς δ γότου, δοξαντες τῇ. τῆς τυϑοϑεσεὼς κεκρατηκέναι, ἀραντες 

ός 

᾿Ααον οαθρολόροντ πίω Κρητίω. μεῖ οὐ πολὺ δὲ ἐξαλεκατ ᾿ 

αὐτῆς ϑύεμος ς τυφώνικός, Ο ὁ κα λούμδωοος δὐροκλύδων. 'σὰσαρ- 

παϑϑεέντος: ὃ Τῷ πλοίου, ἴα! Ἂ δαιμα μου ἀντοφϑαλμεῖν τῷ 

ἀὐέμω, διδόντος ἐφερόμθα. νησίον δέχι υὑσοόρα μος κα-- 

λούμδρον Κλαύσζω μόλις ἰρσαμδι. τϑακρατεῖς νέοι ὁ 

σκώφης, [ὡ αραωδες, βδηϑείαις ὁ (ρῶν, υὐοζωνναυτες δ Ῥ 

πλοῖον. Φοβούμδιοί: πε μὴ εἰς τίου σύρτιν ὀκπεσωωσι, ἀδρς 
σαντες “ὃ σκάῦ 6)», οὕτως ἐφέροντο. . Σφοδρώς 3 χήμα ομε-- 

γῶν ἡμὴ, τὴ ἢ ἑξης ὀκβξολίω ἐποιοιίῦ το Κα] η τρέτη αὐτοχέ- 

βές πίω σκόυϊωὼ Ὁ πλοίου ᾿ἐῤῥΑ μὸν. μήτε ὃ ᾿ ἑλίου οἰφῆτε 

ἄφρων ϑλιφαινόντων ὃ! ηλείονας ἡμέρας λϑμῶνός:" τεσ κ - 

λίδου ἐὐχικειμδθου, λοιπὸν τὐδαῃρεῖτο πασὰ ἐλπὶς Τῷ σωξε- 

ΠΩΣ ἱόμας. πολλὴς ὃ. ἀσιπας ὑπαυρλθύσης, τότε ςτεϑεὶς ὁ Ταυ- 

λος ὡΨ μέσω αὐτὸν. ἐπάν, ἐδ δ, ῶ ἡ οὐ δρές, πεϊϑεὐρ χήσουν- 

παρ μι, μη διάγει Ἃ ) τῆς Κρήτης, κερδῆσαι: τε τ ύβοκν᾽ 

ταυ τίου καὶ ζημίαν. αὶ ζανὼ σ“ρανῶ, ὑμας ἀὐϑυμεῖν" 

Σποθολη » ψυχιο οὐδμία" ἔς ἐξ ἡ ι. “πλίευ τῷ πλοίου. 

ἔφη γα [49 Τῇ ἡ νυκτὶ ταῦ τη ἀτίζελος ΤῈ Θεοό οὗ εἰ ΕΜ, ὁ ῶ καὶ 

λασρένω, λέγων, ὙΠ ̓φοξοδ Ραυλε, Καισουρί σε δὲ ταξαν 

φῆναι! " ὧν ἰδοὺ κεχαάφοη σοι ὁ Θεὸς παΐτας ὧν πλέοντας μῃ 

σοί. Διὸ δύϑυμεῖτε ἀὐδρερ' πιςεύω Ὁ τῷ 5 Θεῴ, ὅ 01| οὕτως ἔς, 

κωϑ' ὃν ζφτον λελοίληται [Δ εἰς γηίον δέδινα δε ἡ ἡμας ὡκστε- 

σεν. ὥς “Ἀπ παι α ἢ γὺξ ἔγρετο, διαφερομδῥων 

[ἐμ ἐν τῷ Ὁ Αδρίᾳ κ' μέσον τῆς νυκτὸς, ὑπενόοωω οἱ ναῦται 

τεοσοἰγεντενὰ αὐτοῖς χώραν" χω βολίσαωντες ἄρον ὀρίμας ἐἰ εἰ-- 

κῦσι βεαχυ 5 ) διωςἡ σαντες "Ὁ πάλιν Οὀλίσοεες, δὗρον ὀργιάς, 

ϑεχαπέντε' Φοξούμδροι τ μήπως εἰς δαχεῖς τὸ τόποις ̓ὀκπέσω- 

σιν, ΟΜ πρύμνης ῥίψαντες ἀβιύρας τί τέοσδιρας, ηὔλοντο ἡμέραν 

υέϑαι. Τῶν δὲ ναυτῶν ζυτοιιύτων φυγεῖν ὡκ “οὖ πλοίου, καὶ 



ὩΖ 
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ΤΙ ΣΤΥ Ὑ ΊΣΙΣ ΠΥ ᾽ν ΤΥΡ ΟῚ ΤΑΡΎ 
ΤΣ ΜΝ ᾿ τς ἌΝ 

ΠἈΠΡΆΞΕΙΣ. 

φξρρας ἡ ὀν Τῶν. ἀβούραςς οκτείγειν, εἶπεν. ὸ Παῦλος τῷ. ἑκα 

᾿ τῆαρχη κα ὑζ; φραπιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι μεΐ
νωσιν - τῷ 

πλοίῳ, ὑμεῖς: σωϑέεραι οὐδαιύαιϑε. Τότε Φ φραΐεῶται ἀπέ- 

κοψανῖᾳ νία τῆς σκάφης, 

δὲ οὗ ὑ ὀμϑηί ἡ ἡμέρα γένεαθαι, 

. μεταλαβεῖν" ζοφῆς, λέγων; Τέασαρεσκαιδεχοιπίευ σήμερο
ν 

ἘΦ ἘΣ ἀν ἜΠ π ὙΎΝΟ ΔΙδο προ ΝΕ ΣΣΞΝΩΝΣ τ 

θίασον ἀἠτίωΣ ἐκπεσεῖν. ἀγθας 

εκαίλοι ὁ Παῦλος ἅπαντας. 
ΑΙ 

ἐ Δὸς, σγα 

ἡμέραν ἀνεοσδοκῶ ες, ὦ ἀσιτοι διατελέϊτε, μηδὲν ἰροσλαξὸ ὑτὴ 

μϑιοι . διο αὐρακαλὼ ὑ ὑμᾶς αὐεϑσλαξεῖν φής" "Ὅυτο γα 

τεϑς τῆς ὑμετέρας σωτηξῥας ὑπαίρχφ᾽ οὐδενὸς )ὸ ὑμὴν θρὶξ - 

ὡκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. Εἰπων: φ ) Ἰαῦτα, Χο ̓λαξων ἀρρπον, 

ὀὀχαρίρησε: ΩΣ  Θεῴ ἐνώπιον παιντων, κλάσας ἢ Ἰρξατο ἐώίειν. 

᾿ἀὐϑυμοιἢ  ἡυόμδυοι παΐτες, Καί αὐτοὶ ὶ πυεϑσέλαξοντο ζοφῆς. 

ἐμδυ δὲ, ον τῷ πλοίῳ αἱ πίστι ψυχαὶ διακόσιαι ὁ δόμηκον- 

ταίξ. κορεάδέντες᾽ {)  δοφῆς, ἐκούφιζον τὸ  πλοιὸν, ὀκθα λλὸ με- 

νοι 1 σιν εἰς τίω ϑαλφοσν. Οτὲ ̓  ἡμέρα ἐσήετο, γί δε 

ἐπεγίνωσκον' κόλπον δέζεινα κατενόοιυ ἔλοντα αἰγαλθν, εἰς ὃν 

ὼ ἐξελδύσαντο᾽, εἰ διιύαιντο, ὀξώσαι “ὃ πλοιον. ᾧ ταῦ ἀἴκυρας 

αὐϑιελόντές ἐὼν εἰς δ ϑοιλαοσαν, ἅμα λυέντες ταῦ ̓ζῥκλη
ρίας 

! 
Φ πηδαλίων, καὶ ἐπουραντες Ἂν “ϑερτέμιονα τῇ πρεούση, κατεῖδον 

εἰς ων αἰγιαλόν. ΤΡ εραπεσόντες ἢ εἰς τόπον ϑρνὦ ἀήρ, ἐπώκει- 

λα» τ γαυν᾿ καὶ ἐδ ἀεώρᾳ ἐρείσουσοι ἔμεινεν ἀσοῤλάτος, 

Ὑπϑ 7" πλοίου" κ᾽ ὅτως ἐήρετο ταῦτας δια σωϑέμυαι 

τῶν βουλὴ ἔϑμετο ἵνα Οις δεσμώτας Σιτοκτείνωσι ΜῊ ἴες ὠκ-- 

κολυμησαρ  διαφύγρι. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος βουλο μδρ(Θ: δια- 

σίω σοι! “, Παύλον, ἐκώλυσεν αὐτοιξ ἅ ᾧ ξουλήματος, ἐκέλδυσε ὅ: 

ζι δειωα μδοιρκωλυμ(ν, ατοβῥίψαίας πρώτοις λη ἢ Υ̓ γὴν 

ὀξιέναι, ἴω; λοιποιῷ, οιξ  μϑυ δι σεινίσίν, οἱξ ὃ χω ζενων ' 
Δ ΑΔ 
τ γίω. 

. Καὶ διασωϑέντερ᾽, τῦτε ἐπέγνώσου ὅτι Μελίτη ἡ νησὺς Χα.- 

λῶται οἷς ἢ βίωρξαροι ποωρήλον οὐ Ὁ τυχουοῦ, Φιλανϑερπίαν 

ἡμὰν' ἀνᾷλμαντες )ὸ πύρᾶν, πξοσελαίθοντο πούτας ἡμᾶς, διὰ ἢ 

ὑετὸν ἢ: ἐφερῶτα ἡ ὶ διαὶ ὃ δι ψύδθς. Συρρύψαντος ὃ 5" Κ᾿ Παύλε 

| Φρυγανων' ̓ πλϑος, Κα: ἡ ὐπιϑάνσος δι ἢ Τ π
υρὰν, ἔγεϑνα κ 

ϑέῤμῳς ἬΠΗ ὡὼν τὴς Σινα αὐΐῷ. ὡς δὲ εἰδὸν Ὧ) 

Ε ἊΝ 
τ ἐζουλδυον- 

70. σὴ ε.1ἃ 

ἢ δὲ πρύμνα ἐλύοτο εἷχῦὸ τῆς βιαρξ τ κυμάτων. Τῶν: 2 ,φραΐεω- ἫΝ 

"ὰ «ἰρὶ ὲ Παῦ 

ΟΥ ἐκ ὅ πλοῦς. 

«.; 

1. 6 
1 ὑπο δἰ ϑέρμοις 
διεξελθοῦσα, 
α.οῖ.: 

Ἐ 

λ Πουπλίῳ, σῇ οἱ 

᾿ Πεπλίου. σ}.} 

8.5.1 

᾿ 4 ἤχθηιδμια. 

τν 7 
5 μεδίως. “ἢ 

{παρ ἢ 

“ἢ. 

"6 εἰδάλϑομϑμ. 

Ἔ; 
“Ἕ 

ΤΩ͂Ν ΑΠΟΣΤ. ιὸγ 
βάυρξαροι κρεμάμδυφ νὰ ϑλεικὶ ὡκ τῆς  χέρὸς α αὐ οἔλερον 

τυθὸς δλλήλοις, Πάντως Φονεις ̓Ὦν ὁ ἀὔϑεφπος ξξ ὃν διυα»-- 

| σωϑέντᾷ ὧν ᾧ ϑαλοίονης ἡ δικῃ ζιῳ ἐκ ἐασεν. ὁ μδρ οἱ ν Ὥστοτι 

γάξὰς “ὁ ϑηρδ ον εἰς τὸ πῦρ, ἐπαϑεν ἐδὲν κακὸν" οἱ ὃ ) πϑρσεδὸ- 

ἄων αὐξ ᾿ μδήειν πίμιανρα ὡς, ἤ ̓ κα τουπί γῆν. ἀφνω νειρόν. πὶ 

“πολὺ )δὲ ἀύπὼν πρϑρδοκωντῶν, ῷ ϑεωροιεὺ ΤΟΥ μηδὲν ὰ ἄτοπον. 

εἰς ᾳὐταν ν γινόμϑρον,μεταξαλλόμδυοιἢ ἐλ ο Θεὸν αὐνς ΔῸΣ .ῳ... 

δες φΡ ΣῪ τόπον ἐ ἐκεῖνον ὑπῆρχε γωθία τῷ τεϑτῳ Φνήσου, 

ὀνόματι ̓Ποπλίῳ,, ὃς ἀὐαϑεξα Δρμοςὴ ἡμᾶς φΡερὴ ἡμέρας Φι- 

λοφρόνως ὀξένισιν. ἔνε δὲ ἢ πάτέφᾳ. Τῷ Τοπλίε πυρετοῖς 

"ἡ δυσεντερίᾳ σίους μδωον, καταικειάις, τϑϑς ὃν ὁ Παῦλος 

εἰσελϑων Ἂ ὠ)ζιϑεὶς ταῦ χέρας ̓“ἀυπῷ, ἰα ἰά σουτο 

αὐτὸν Ούτου ομὺ  ἄνομδυς, κὶ ὦ οἱ λριποὶ οἱ ἔχοντες ἀοϑενείας ον 

ω νήσω » φυδϑσήρχοντο, ῷ ἐθεροιπέύοντο, οἵ χἡ ἢ πολλαῖς ζεμαὺς 

ἐπιμυησαιν ἡμας, κχ ἡ ἀὐαιγομδμοὶς ἐπέϑεν ᾷ Ὡϑὸς Τλξείαν. 

Μετὰ δὲ φρεῖς μίώ ας δὐήχθημδυ ἂν πλοίω ϑρακεχάμά 

κύτι ον τὴ νήσω : Αλιξανδρύήῳ, «οασήμω Διοσκούροις" καὶ 

καταχθώντε εἰς Συρφικούσας, ἐπεμείνα δι ᾿ μέρας τρεῖς! ὅϑεν 

χυδιελϑόντες κατέκωτησοομδι εἰ εἰν Ῥήγιον, καὶ μὴ μέν ἡμέραν 

ὀλεβυομόμενο γοτου δευτεραγοι ἤλϑομεν εἰς Ποπόλοις, 5 εὑρὸν- 

πεςάἀδελφοιρ, φὐρθληϑημδμ" ἐπ' αὐτοῖς οἰγημεῖναι ἡ ἡμέρας͵ 

ἑγ]α ὦ ὅτως εἰς Ὁ Ῥωμίω ἤλϑθομϑυ. κἀκεῖϑεν οἱ ἀδελφοὶ ἄκου 

σαντες ἴα: «ἰο ὴμμ ὀξηλϑον ὃς ἀπαντήσιν ἡμῶν ἄχρις Απαίς 

Φόρς ΟΎΡρμων ΩΣ γωνγτοιὶ ἰδὼν ὁ Παῦλος, 8 ̓χαριφῆσοις τῷ 
Θεῷ οἔλοιξεϑαίρσος ὃ ὅτε 3 ἠλϑομδω εἰ ς ῥωμίω, ὁ ὁ ἑκα τόνταρ- 

Δϑς παρέδωκε οὖν ; ϑεσμίοιξ ορατοπεσαρχιν ᾧ δὲ Παύλῳ 

ἐπετράπη εἰν ποῦ ἑαυτὸν, συ "Ἴῷ φυλάίοτντι αὐτὸν. φρα- 

πῶτῃ. Εν δὲ μῃ ἡμέρας ῥέις συϊκαλέσοι "ὃν Παῦλον 

(ὧν ὄντας Υ Ἔ ἰουδαιων φοϑφθηοιζ' σἀυελϑόντων δὲ αὐτῶν, ἐλ: 

.Ξ χοὸς αὐτοι ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἔγω "οὐδὲν ἐνανῆον ποιήστις 

Ἴῴ λαῷ ἦδτοῖς ὁ έϑεσι Ὅς ποΐζφοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων 

παρεδυϑέω εἰ εἰς τα λέίρας: ̓ ῥωμαιών, τινες ἀνακρίναντες με 

ἐξελοντο Σπολῦσσιμ, διαὶ. τ μηδεμίαν αἰπιαν ϑυνάτου ὑπεέρχήν 

ων ἐμοί, ΠΟ ΠῊΝ δὲε 51] ἵνόα ΩΥ τύ δων ὁ ψικαλέ- 

δ 



Ι.. ΝΞ «ὐἰδῤκεμα, "Οἱ δὲ προθς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα 

] τ τς πρὶ (δ ἐδεξάμνεϑα Σοτὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε χρδαῆνομϑυὸς ᾿ 

ΝΣ ὡς ᾿ς Φιρ ἢ ἀδελφῶν ἀπήτζειλεν ἢ ῥαλησέ π θὲ δ πονηρόν. αἶζια- ! Ἂ ΝΝ ΝΞ . 

Ἂ ο΄ δοῦρα (δ ἀκούσαι ἃ φρονὲς" «δὰ μδρ νὴ» τὴς ἀἱρέσεως ΙΓ ΦΠΙΝΣ ΝΣ 

ττοκκ- 

Ὡς ἠ 5 «Ὁ ες τ ΟΡ». 7 Ϊ . 
. 

Ε 

' Ἴαύτης γνωσόν ὅξιν ἡμὴν δὴ πανταχοῦ ἀντιλέ παι. Ταξαίμϑμοι ὁ 
κἢὴ λ.. ὉΠ 7 οὰ Ὃ ᾿ 17. " “ Ι΄... ,΄' 

' ᾿ Ζ δὲ ἀυτὰ ἡμερῶν, ἤκον ὥσθθς αὐτὸν εἰς τί ξενίαν (σλείονές. οἷς 

δ, ; φἰξεπϑετ διαμδρτυρόμδυ θ᾽’ Τ᾿ βασιλείων ΤῈ Θεού , πείθων τε 

"ΜΝ ! τ σλ ολ ρὲ . 4 ! δον γο 
" αὐηοις ἴα δὰ τοῦ ἰησοδ διὸ τέ Ἢ γόμου Μώσεως Καὶ Τ' χοθ9- 
ὴ ; δὶς .“" ζ- ἅ ᾿. λ.7] “ς ] Δ» η ᾿ “Ὁ : 

 ᾿ φητων͵ στὸ “οοϑοὺὶ ἕως ἑασέρας. δῷ μδυ ἐπείϑοντο Ὅς λε- 
᾿ς Π΄ Ὅς Ί ἂν » " Ὑπ αδς ἄν κῶς ἦ : Ε 

Ἵ ἊΣ δορθροις » οἱ ὃ ἡπιςοιν.. ασυμιζῷφωνοι δὲ οντὲς χσθὸς δλλήλοις, 

[.. . τς 1"  " ὸ φδς ἃ οὐ Ὁ ὧδ Ν ΄ 
δ. . αγτελύοντο, εἰ παν τος τοῦ Παύλου ρῆμα ἐν,Οτι κκυλὼς ηὁ πινόυ-- . : 

Ἴ ᾿ ἑ ε ». “ἢ λ ΠΝ ᾿ Ι : νι 4τλ "Φ 

μα αὙΜΟΥ ἐλολλησε δια Ησαϊοῦ ποῦ τϑοῷφητου χποϑρφ δῦ , 

ἐ ᾿ μ᾿, ε ὦ δ: Ι . Δ νεῖν ὰ τς πον ἰρλῃ 

Ἵ ἐρεὶ τὰ »" πατέρας ἡμλμ, λέοον, Πορδυϑητι προς (( λριὸν ζυτον, (ὃ εἰπέ, 
υς ματθ.γ,8 ἀ- ὁ θεν Ι ὼΦὡ ..9 “- ιτ:τοὖ ᾿ Ι 4. ». Ἷ ἢ 

: μδ....8 » Ακοη ακουσέτε, ΧΟ οὐ μὴ σίώωητε ̓ "ἡ βλέποντες βλέψατε : "ἡ ου " ᾿, - ἄς ; - ᾿ ας 

Ἤ ον χεκοηζ ποτ αν ΤῊΝ ἰ τ δ ᾿ΘῬΘθὃθὃϑΘῸ0ᾷ|Γνχοτνν. Ν ᾿ 

᾿ ωβῳ Η» μὴ ἰδητε.ἐπο χορ θὴ Ὁ) ἡ καρδειυα ΤῈ λφο Ούτυ, κα! ίοις ὠσῖ" 
" ᾿ 

"ἢ πῥωμυα,Β , Ι  »ἱς Ὰ ΔΙΣ : γ Ὁ» ! : οι | 

ὃ ποτ τς ΒΑΡ ἤκουσεν, ὰ Οις ὁ λον ων ἐδ τυ σπν ἷ μὴ ἢ ᾿ 

᾿ "ον ποτε ἰδέυσι ζοις οῷϑαλμοις," ζεις ὠσὶν ἀκούσωσι, ῷ τῇ χαρδια" ὡς 

: ΧΩ Ὥ- Ν᾽ “ΜΝ ἫΝ ἰφ ε' ᾿ς 
Ι » Φνῶσι,ὶ ἐἰπιορέψωσι, "ὁ ἰώσω μαι αὔτους. Τνῶςον ουμ ἐς ὑ- ᾿ ; 

εκ “ ο “ ἡἵλ- » Ε “ Ἔ ᾽ ᾽ Ὡ 1 ᾿ 

᾿ μήν ὅτι ζις εθνέσιν ἀπέστη 5. σωτήριον Ὁ Θεοό αὐτοὶ Ὁ ἀκού. 
ὶ 

ΝΣ ; τὰ δὰ 2 ΚΝ, 3. Ὁ ε  Ά ὩᾳΝΝ ΠΝ 
᾿ 

: σοΐ). Καὶ Ταῦτα ὠὐΐτο εἰπόντος αἼἸΉ λῸν οἱ Τοὐσιι οι, πολλίμυ ξ- τς ᾿ 

Σ ᾿ » ᾿ ““᾿ Ι Υ λε ἐν ! εἶ ᾿ : ᾿ , ἐῸ 

᾿ οντες ο᾽ ἐαυτοις συζητησιν Εμεινε δὲ ὁ Ταυλος διετιαν ὁλίωυ τ ᾿ ᾿ 

.ΘΌ΄. ΣΑΙ 3,» ᾿Ν Ι" τ --- . 0} | 
᾿ ᾿ ὧν ἰδίω μιϑωμαῖο, ἡ ἀπεδέχετο ποαύται Ὅις εἰςπορϑυομῆμοις ,ς ΚΕ. ' 
᾿Ν ες ἀεοδ Ὁ. Ὁ Ι γῶν ἥν Ι 
ἮΣ ρος αὐτὸν κηρύσσων Ἰίω βὰσιλείδιν Θεοδ, Α Ν διδώσκων ἴα ; ἐς 

᾿ ' πὰ πε ΝΣ ! ἊΣ "ὃς ΩΝ ' -- ᾿ 
. } φϑα “ Κυρλϑ ἴη(ρδ Χοικςοῦ μ “σης παρρησίας ἀκωλύτως. 

Ι ( ὼς Ν σ' ᾿ » Ν ς ο ἔν ὦ ω- ἢ Ἃ - 
« 

' Ε 

ἢ 
᾿ ' 

ι Ἂν 

᾿ φ : 



δὲ 

----ῤ... ... ..ὕ........,...:.».Ῥ...........-- 

ΡΣ ΩΝ ἢ τ τυ ΚῸ νὰ, ΕΣ [-γ ΤΑΣ πο Ρ κτ τ ΠΛ λλετε τρῖφι: γετι τ Ὑν τογοι ΤΊΣ κα ἡση το νον ΤΣ ΜῊ π΄ πρ τὴ προ στ τιτοσστ τα τ “.᾿ ἘΩστε τοῦ τεπτν αν τ ᾿ 
δν τς ΝΕ ᾿᾿ ἐῶν, ΩΝ πτὰ ΤῊΝ ἈΡΤΈΣτ ΡΈΕΙ Σ ΚΣ ΡΣ ΣΤ ΤΕΝΝ ἜΗΝ Ὀρ χῆϑν ἐπ ΣΧ εχ ΣΝ ΩΣ ΣΝ ἘΣΤΟΝ ΙΣΩΧ 

τΣΒδΝεΝ λυ ΟΕ Σ Ἂ 5 τιν οδςν ἢ » - 3 

Ε 4 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ̓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

ἐπιστολαὶ 

᾿ς ; “" Πρὸς ῥωμαίοιρ. Πρὸς Θεασρελονικεῖς Ρ. 
- . ΟΣ ' Πρὸς Κορανϑίοις β΄. Πρὸς Τιμόϑεον β. 

Πρὸς Γαλαίταρ. Πρὸς Τιῆον. 

Πρὸς ἔφεσίοις. ᾿ ρος Φιλήμονα. 

“Ἢ ἱ Πρὸς Φιλιπενησίοις. Πρὸς Εδραοιρ. Ἧ 
᾿ Β. ᾿ Πρὸς Κολαᾳασκεις. 

νουλου πιο νασε 

ὉΠ ἢ ᾿ " ν΄ τ ὅἢ ΑἹ καθολικαὶ ἐπιστολαὶ 

ἄς αὶ άξυς. “πώ 
Πέζου (΄.. Τούδα; 

" ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 

χ 

᾿ κ ΝΝ τὸς Ι" ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΘΑ ΚΕΟΙΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ,. ΙΩΑΝΝΟΥ. ΤΟΥ͂ 

Ἂ 

ΤΡ ΤΡ ΙΑ Δ ρΤρ τε υτα δ᾿ 

ἢ Η ιν “ 5.........κ...ὕ..σΚ(ΚκζΚ.ζ............ὕ πυυπαϊιδονιμαινευμο, 

ἜΕΕΝΕΝ ἘΞ ΠΡΟ ΟΝ 



ΕΝ αν ρα; μος τα ΟΝ 
ἐς ΠΣ δὰ 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΊΟΥ ἸΩΆΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ.- ιν, 
οἾ υἤρὺ Κωνφαντινουπόλεως ζοδ Χρυσοφόμου εἰς πάσοις τῷ, Πιαύλρυ δλιτολαὶ ἀγεϑλογς

. ὦ 

-- ΟὟ ΝῈ Χ ΩΣ ἀκούων ὀβαγινωσχοιϑῥων δι᾽ Ὁθπτολοῖν τῷ ακα- ΞΟ. 
Ἂ» " οάου Παύρρυ,οσὴ κα ἑκάφην ἐ δὸ κοδα, δὲς ποχλούχις, καὶ τοὺς ᾧ τέϊά- 

ΘΟ χιφρ νίκα. αὐ μὔρ τύρων αἱγίων ἔτι Χαΐοδυ μήμας, χαίρω «δὲ ὃ σάλπι 
49 ϑπολαδὼν τὴς πγθυμὸὰ χης, χα) διαγίςα μοι (σὴ ϑκρ ιϑίνομαι Φ πόθω 

ἀφ πος ς᾽ τί ἐμοὶ φίλίω Ἐχιγοώσκων Φωνζωὺ, κρὴ μονοσυχὶ “Ὴ ὀν τα κὑτὸς δὸ- 

ἢ ἢρ ἢ ὔ κῶ. φωνταζροϑα);χαὶ διαλερόκϑρον ὁρᾶν" αἱ λγῶ ὃ καὶ ὀδιιυῶμφῃ ὅτι ὃν λύδρα ἴοῦτον οὐ 

ΕΝ ΝΣ ὥπϑρτες ἴσασιν ὥφιν εἰδένῳᾳ γιοὺς, δλλ᾽ οὕτως τινὲς αὐνοὺν αἰγνοῶσιν, ὡς μηδὲ δ! ὄολν 

Ὁ Δ πῤριθμὸν εἰδέναι σαιφῶς ζοῦτο δὲ γίνετοι, οὐ αὐὖδα ὠμαϑίαν, δ ἀ οὐρὰ Ὁ μὴ βούλε- 
: θοῦ τ ἧς ὁμιλ ᾧ τῷ μάκαείῳ Οὐτω" οὐδὲ ἡ μεῖς ὅσευ τὴν ἴσμεν, εἴστερ σίγα ἴσχκεν, 

δι᾽ θὐφυΐαν χρὴ ἐξύτητα διανοίας ὅχιςά μεϑα ,δλλ  δγρὲ τὸ σεω εχῶς ἔχεοϑαι ζοὁ αἰδρὸς, 
στρόσδρα. δοωκέϊαϑιι! ασοὺφ αὐλὸν «ζα γὺ ὟΝ φιλουλϑβων, το δ ϑόων ὡπόῤτων, οἱ φι- 
λοιῶτες ἴσοισιν͵ πε δὴ μεριμιψῶνπες αὐὑτοιξ. ϑαὴρ μακάοιος τι: ο»δεικψύκϑμος ἔλεγνο φι- 
λισγπησίοις, Καϑως δίχαιόν ὅφιν ἐμὲ ζοῦτο Φρονᾷν τοὶ ὑμ, “ἰδ ηὐ ἔχφν μα οὖν τὸ καρ- 

δία ὑμαξ, ἔντε ζοῖς δεσμοῖς. μου, καὶ οὐ τῇ Ὁ-πολογίᾳ, χρὴ βεδαιώση οὶ δ)α ἰἐλίου. ὥςτε κἂν 
ὑμεῖς ϑέλητε μίτ' πυοθρυμίας ασοϑσέχην τῇ ἀϑαγνωσά, οὐδὸς ὁτέρφυ δεήσεοϑςε; ἀψευδὴς γὸ 

᾿ς ὁ δ Χοικοῦ λόορς εἰπών, Ζητεῖτε ἡ θὐρήσετε,χρούετε χαὶ λυοιγήσεται ὑμῖν. αἰχκ ἐπέιδὴ ὁ 
᾿ ἀπ π ἜΝ σἈέον ἡ μὰν “ΨΜ ὠϑϑα συχχλέχϑιδρὼν οὐ παδὺθ »φίαν χρὶ γε αγχκὺς λημδαν πὸ οἰχίας " 

β 
Ϊ 

κύρϑνοιαν αὐεδέξαντο » τϑὴ δζοὲ ζ.ὕ.» οὐκ οἰ ὀβαϑριντῃ ὅλοις ἑαυτουξ δοιοω ὦ πόνῳ ύτῳ, 

πσοὺς οριῶ ὃ χαδᾷν ζὰ αἶρ᾿ ἑτέρων συχχευτα ϑιαγάφηπε, χαὶ τοστιύτίω πχπογέίμουτε Ἷ 

᾿ς ἀχσουδύρυ τῇ δ λέορ δύων ἀκροα σα , ὄσφιν τῇ ἴ' γχϑηιίαπων συχλογ εἰ αὐογρὸν σὰώ.. “Ἔν 

᾿ἤἥω ἀποιτῆσαι “ϑρ᾿ ὑμδῶν μόνων, δλλ᾽ ὠγαπητὸν αὖ" τοστεὐ τίω γϑιῶ δότε. χαὺ γὸ ω- ᾿ ι᾿ 

τεῦϑωζαᾷ μύοία ἔφυ κακαὶ, πὸ τῆς Μ᾽) ὡφῶν αἰγγοίας νον τεῦεν ἡ πολγνὴ Ἶ' αἱρέσεων β 
: ἐῶ σησειλύ μη ον τεῦ λον οἱ ἠμϑηηυϑίοι βίοι, εἰντεῦλεν οἱ ἀκερδεὶς πύγοι. ὡς» Νὰ οἱ 5 φω- 

᾿ ἐλρ  δυτο ἐφερηνϑόοι, ἔκ εὡ ὀρλεὺ βαδίσφαν, ὅτως οἱ κθϑς Ύ ἀκῆνα θείων μὴ βλέπον ' . Ἃ 

ΕΣ φάφαν, πολλῶ αὐαϊκα ται χϑὴ σκεϑέχὼς ἐμδοτόῤφ, ὧτε δὴ οὖν σχοτῳ χαλείτω τέρῷ 

Ἀφ ντες δε ὕα μὴ ρητᾶι, δῤοίξωκϑυ ζοιὶ ὀφθαλμοιυς ασθὲς τίω λαμπηδένα ὕμά- ; 

“ποςολιχϑᾷ ῥημώτων: χαὶ ὝΣΡ ΤΩ ὧν ἥλιον ἔλα μι ψιν ἰξ ζύτου
 νλῶα. χαὴ Μίλων αἰ- | 

πόύτων ἐπλεονέκτησε τ τῆς διδοισκόλίας λόγω - ἐπειδὴ γὸ αὐθεούτερον αὐτῶν ἐκ- Θ᾿ β 

πίασε, πολλζω χαὶ ὧδ πγϑῦ μας ἐπεαυάσατο.τίω δριν. χαὴ ζῦῳ ςύκ Ὡἰπὸ Μ) ἔχιςολών 

Ὅς διιουρζο μα μένον, δλλ ἃ τοὺ “στὸ ΑΓ ποραζεων. εἰ γδ που δημῆγϑείας χαιρὸς, αὐτοῦ τ ἴ κ 

η πὸρτανχοῦ ἡ Ῥεχώροιω. δ]δ καὶ Ἑρμῆς τῇ ογομίξετ πο μοὶ ἴοις ὠπίςοις, “ἰὰ ὁ τῷ λόχου Ἷ 

᾿ καταάρχῴν, ᾿Μέλοδς ὃ εἰς τίο ἐχτοολζωυ κατιέναι ζω τίων, ῥα ίχαιον το ὧν ὄνον εἰστεῖν Ἔ Ἶ 

Ν᾿ κα δὲ ἐγράφη. οὐδὲ γ»», ὡς τ᾽ οἱ πολλοὶ ν
ομαϊζουσι, “ὧτο9 πᾶσων ΚΑΥΤΙΝ ϑλὰ Μ 

: 

αϑὲ ὑπὸ Ῥωμης γραφάσῶν αὐσοϑτέροι πασῶν, “ΨΜ'δὲ ὀήγων ὑφέρᾳι, εἰ χαὶ μὴ πασῶν. χαὴ ἢ 

“τέρα! ἀγο3 ζῳύτης εἰσὶν ἐἰπεςαιλνϑῥαι " κίὴ ζοῦτο δῆλον ἀφ᾽ β 
ΣΝ αἱ σπόϑς Κορύθίοις ἀμιφο 

ὧν ῳ» τῷ τέλά αὐτῆς ἔγραψα
ν Η οὑτωσὶ λέγων, Ἰωυ δὲ πορβυ

ομση ἐϊς Ἰερφυσοὶ λὴμ δια, χ9-- 
ἷ : 

γαδντοῖς αὐγόοις : δὐδόχησι τὸ Μακεδόσι χαὶ
 Ἀχαΐᾳ. κοινωνίαν “ἠναὶ πουίσα οϑαι εἰς ζοις πήω- 

οι ΔΨ ὡγίων μ᾽ ῳΨ [ερφυσ
αλήμ, 5 Κοριϑίοις ἢ δχιςέλλων μ ἔλεγν, Ἑωῇ ἄξιον δκάμὲ

- - 

Γι τς: 
ἝΝ ἐν ἢ ο΄ λφηων ὅθεν δολονολνίκοι υϑῥ ὠστέφελγε Κορώθίοις, ἐμφίζῥλον ἕῷ ὁ τῆς

 ζιχύτης αποδομίας 

τ “ ! ἀν. ὅτε καὶ Ρωμμίοις, (υβ᾿ κοιυρωῤϑῥον λοιπόν. ζούτου Ν ὠμολυγηλβαοὺ κὠκερο δῆλον, ὑτῖ. Ὁ ΄. 

ἐδ, ᾿ αὕτι μετ ἐκέίας ἰξ Ὠατολ, κῷ καὶ πσρὺς (Θεοσαλονκεῖς δὲ ἐμοὶ δοκεῖ χγοϑτέρ9. τηςασδὶς. β 

Κιειδίοις ὑθηρνλῆφξςν - κὐ γὰρ ἐκείνοις εύταξνρ ϑιπυκείλη, κ᾿ ὦ τῆν ἐλιιμωσεούηρ “5060. 
, ἌΝ τὐὐλ ιῶοςς Δ τ 



πτῷ τοσυ ποστοσος, “ων 

φιισοούης, ποϊληρωνδβοι πάσης πὴφ γνὰ 

Α "" ΄ 

γαδὴς «ὑπ χυήσας Ἄϑνν», ὅτε ὑλδὴ , Περὶ δὲ τὸς φιλάδελφίας ὁ Σ 

δ »λέρὸ στ αὐτὸ δηλο!,λέγον, Οἶδα “ὦ δ᾽ πυοοϑυμίαν 

-ὐϑλαβρ' ὃρδ σμΝ δἐμηγενν ὅπὶ Αι χαϊὰ δ εὐκθύα φαυ υὐπὸ πέρεσι, ᾧ ὁ 

ἐξ ὑῶν" ζῆλος ἠρέθισνΐζοις πλείονας Ἐξ ὧν ἐδήξεν ὁτὶ ἀρεστὰς ἐκείνοις οὐδ) ζούηου διεχᾷ- 

ἐϑυδούτων δ δὼ ὑςέοᾳ χὰ ὕλικολαΐν,εὕτη ἢ ἡ ωὐσὴ Ρ ὠμς, προ» τη θῥέπω δ᾽ δ Ρωμαίων ᾿ 

“πόλεως θῃξαὶ δῶ ἰδνίκα ζω τιυΐγραφε ἢ Ἰπειξολίω. ὁ ζϑῦηο δυλοῖ λέγω! Ἐπιπορῶ ). 
ἰδεῦ ὑμαξ δὰ πὶ μετα δὰ ὑμνηλαῥισμια. πγϑυμιϑυνίκόν πὸ Ῥώμης ἢ Φιλίσοησίοις ἐστέςελγα, 

ν 

ἐκεῖθεν ὁμοίως. δ6 Φησι ζρυὶ σὴ ἢ Ἰταλίαι ἀὰυναάζεαῖ, πάνᾳς αὐτοιί. Καὶ: τί ποὺς Τι- 

μόδεον δὲ Ἐχιζολίὼ τὰν αυτίω σὺ Ρώμης δέϑεκϑρος ἔπεμνψονν ̓  ἐοάίπη ἕμοι δὸόχει πα- 

νῶν ζλιφολών ἢ) χὴ δῆλον ὑπὸ τῷ τέλοις; Ενώ» ἤδη ατέγδὺ Αϑρὸ ὁ χαισϑ6 ὁ ἐμῆς 

Αὐα χύδτως ἐφέξηκο: Οτί δὲ ἐκεῖ ὧν. βίον κα τέλυϑε, πϑρτί που δυρλόν ὅξ]ν. .Η ὃ «σοὺς 

᾿Φιλήμονα ξοώύτη εδὲ χαὶ αὕτη (ἀσοϑὲ Σ ἐσαίτω γήρα αὐ τίω ἔγραψε δ] χαὶ ἔλεον, 

Ὡς Παῦλος πὸρεσφυ τὴς ̓ νευυὶ 3) χαὶ δέσμιος Ιν9 Χριςοδ) τὴς αϑτοι «το ὃς Κολφατα ἧς 

κροτέρῥιν ὦ Φῦτο ἰδ τῷ τέλους δολόν 81. Κολᾳοσουδῦσι )ὸ »φάφων φησὶ Οὗ Τυχικὸς 

πλωτὰ γνγωϊρλος ὑμᾶν, ὃν ἐπεβψα σεεὼ ὀγησί μω τῷ πιςώ ἢ ὠγαπηυτῳ
 ἀδελφῶ. ὀνήδιμος 

σοςς 

δι ΘῈ ἀφρὸς Φιλήμονα Ὀχιςολδωὸ σξώ ἔθηκε. χαὴ ὅτι σύκ ζῶ διλὸς ἔχ ὁμώ.-- 
δὲ, τ Ὁ “ὥς ΘῬιλῆμο 

“ ἼΜ. « « ) ᾽ ωῚ ᾿ Ὶ 3 ᾿ 

γυμος ἐχείνῳ, δῆλον αὐτὸ τῷ Αρχί ποῦ ὃν γδρἔλάξε στευερηϑν 
ῳ τῇ παοϑὲ Φιλήμονα, χγ- 

“ ᾿ 

ςολῇ τὴς χὐλορικλύσεως τῆς αἰχίρ' ὀνησίμου, ζου τον χαὶ Κολᾳοσαεῦσιν βχιςέλχων διεγείρᾳ, 

λέγων, Βίζατε Αρ ἔσσω, βλέπε Σ᾽ δια χονίαν ἰὼ “ρέλαθδες ἵνα αὐτί πληροῖς. ἔοκει 

Ν μη τλ νεὸς Τωρο; προτέρα ἢ ὁ σὸς Ῥωμαίοις. Εἰ ὧν Ὦ βίβλοις ἑτέραν 
ἔχουσι τοῖξιν οι μαςὸν οὐδὲν « ἐπεὶ ἡ οἱ προφῆται οἱ δώδεκα Οὐκ ἐφεξῆς ὀγρίλοις ὄντες 

ἀν ζις ̓γχοθνους, ἀχλὰ πὸχχῷ διεςφηκύτες ϑ ήλων, ον τῇ Φ βιθλίων τάξῳ ἐφεξῆς εἰσί χείαϑροι. 

ὃ φορῶ Αμως ὁ Ζαλαρίας ᾧ ΑὙΐαϊος. κ(' Υ̓ Ιεζοχθὴλ ἢ Δανιηλ “ξϑεφυτευῷ,, χὰ) πολλοί 

ΟΣ [ὠνὰ ὦ Σ οφωνία» : ὁ Οἱ ϑυῤοὶς δὲ ἀπϑθυζα θνν ὅμως συνημμένοι πτῶσιν εἰσιν ἐκεί- 

νοις, ὧν ζο σοῦ τον ᾧ χοόνῳ διεφήκασινν Μηδεὶς 3 βεροον ἡγείαϑω Ἴστον 1": πόνον, μηδὲ τὗξίερ 

ἷν : “ Ἂλ Ϊ : - δε» ι ΄. ᾽ νεῶν» 

οἵαις τὐδιιῆς Ὑ Τοιαστίον ἔρθυναν'σεζωτελᾷ γὸ ἥμᾶν “«ρϑοᾳ ζυτούχϑυα οὐ μικρὸ
ν ὁ α' ὅχι- 

ζολαὖν χρόνος ὅτ δ. ἴδω Ρωμαίοις χαὶ Κολᾳοσκεῦσιν ὍΣ Φ αὐτῶν »ϑὺ Ἐχιςζέλλοντα, 

τ ΠΕΣ , “ὄρ: ἢ ν᾿ πὰ ΣΑΣ ΜΕΤ ἘΜΌΝ, ἢ ΤΌΣ ἐγόιον: 

οὐχ ὁμοίως δὰ ὑπέρ ΤῊ αὑτῶν , θην ἐχέίνοις αϑὺ μ᾿ πολλῆς Ὁ συΐκαι ς, ὅτλν λέγη, 

Τὸν δὲ ἀπϑενοιώτα τῇ πίςη, πσοοσλοιμξαγεοϑε, μὴ εἰς διακχρίσης δια λογίσμαὖνοὃς (ζ πιςεύφ 

φαγεῖν πόῤτα, ὁ δὲ ἀἰοϑενών λοχόνα ἐοϑῇ - Καὶ Κολαοσαποῦσι ἢ ἐχ ὅτως τόξὶ Ὁ αὐτών, 

ὠλὰ μ᾽ πλφονος παῤῥηδίας ; ΕΓ αἰ πεθοῶστε {Φησὶ) σε Χειζῳ, Ἀπὸ φοιγείων ἴοζ 

χϑσμου, τὶ ὡς ζῶντες ὧν κόσμῳ δογμκα τίζεοϑε ; ῥεδ ἅνψο, μηδὲ γεύση, μηδὲ )ιγῃς., τινα ὅς 1 

πϑρτὰ εἰς φϑορα) τὴ πο γθήσή, ούκχ ὦ τιμὴ ἀν παϑς πλησμονίου Ρ (κὺρ οὐδὲν ὀηγο αἸ- 

πίον θὐρίσκω τῆς δια φοράς ζωύτης,ῇ ὧν Οὗ" ποραγμάώτων χϑόνον «οὖν διχῇ μϑῷ γὼ συΐκα- 

“αξαγᾷν ἐδ, μ᾽ 5 ζωῦτα οὐκ ἐτὶ. χοὴ πολλαχοῦ ζουτο Ἂς φὕροι ποιοιουτὰ αὐτὸν. οὕτω καὶ 

ἰαξὸς αὶ διδούσκδιος ποίᾷ ν εἰώθει σιν" οὔ τε ὙΣΡ ὡς ἐξ τρρχῆς νοσοῦσιν ἰα Ὁ93,χαὶ ζοις σοὺς 

- Ὁ πέλος ὑγείας ἐλθοῦσιν, οὔτε Ὧις δξ Ὁ» ἧς μόμϑτόνοεσι πορόίοις δ διδοίσκδίος,χαὶ Ἴρις Μ' 

πελφοτέρων ϑεόμδῥοιο διδοιγμι αὐτῶν, ὁμοίως χούσαρτοιζοῖς αδὺ δϊζω ὀήλοις ἐξ αἰτίας πινὸς καὶ 
ἰπροϑέσεως χιούκϑυος ὀστέφεχλε, (ϑὴ ΝΆ ζὐτο Κοῤυθίοις ,ϑρ λέγων, Περιδὲ ᾧν ἐχῥώ- 

ἐπέφελει δζὸ Ὑ λλβιν ἡ Θεοδφνδι δόϑεῖσθμ μοὶ γεὶς ὃ εἶναι με λέήυροον Ιπσο Χ οι" 
-: 

“ ἘᾺ 

τ φδο βοὴ ον ορηὶ ἐλολο,Οφήλόψῃ εἰμὴ ὃ κοῦ ἐμ αποῤθυμν κα ὕμιν Τοῖς ἐν Ρώμιν 

“είάν ἴχά τε γράφψ' 

Οὐ ὑμῶν ἀὐηὶ γὸ ὁμὸῖ; ϑρονδωκ  ήφε εἰς ὃ ἀγαπῶ ὀνύήλοις " ἡ, γὸ πο πειαϊτὸ εἰς πὸ ζῶο 

δὶ αἰδελφοιξ ηὗτε Κορινϑίοις ἐπί 

ἠατέ μοι: κὦ Γαλοταις δὲ μὴ θὐθέως αν τ εϑοιμίου τ Ἰθχπτολῆρ. ἁπάσης. Τοῦτ ἐμε- 

σεως; δεινά μϑμοι καὶ φνους νουϑετενν τίνος δξζο ἕιεχεν" 

Ἢ 

«ἂν 

Φ 4Π) νομίζων, τοὺ ὥφεϊ πλύζαις αὑτοιὶ ὑσοτεκὼν οὕτως ἐφίλᾳ, μᾶχλον δὲ, παίδὸς πϑρηὸς ἰἐϊ- 
, 

ἀ)ατ[ἐλίσαοϑά. ᾧ γὸ ζᾳ εἰρημϑβῥα, οἷον ὅὁτὶ δοωμαγτὼ ἢ ὄδρις γουϑετεν, καὶ ὁσα ἴοιαυτα, ἐΐ. 

κω μίου μᾶλλον εἰσι ἢ ταϑϑῬοπῆςφ. κοὴ λῥαίκαία ( καὶ δζᾳὶ Ὁ »ῥαμμάτων δλόρθωσις ἡ ζουτοις 
(ὦ. ἐπειδὴ γὸ ὅπω το δυδρϑρμος ων διτλὴ ῥυθμίζ ἴοι ὀϑγας, κὴ τῇ ἣν φαμμα των 
ὠφελεία, καὶ τῇ τὸς πΞῬροισίας πυϑϑσϑοχία. τοιαύτη γὰν ἴξ αἷγέα ψυχὴ πᾶσιν κἰθιελαμ- 

6ανε᾽ τίωὼὺ οἰκου μϑρίωυ, χαὶ ὦν αὐτῶ διέφερεν ἀπϑρζῳς » συγένφα» μεγίςην τίω κτ' Θεὸν 

ᾧοα ἐστεδείκγυη» φιλοςοργέαν. γοιαύτν γὸ Κὶ τῷ πγθύματς χδρις νικᾷ ζαὶ (ἀρκιχαὶ ὠ ᾿ 
,᾽ κἴ . “ ὸ ᾽ " ) τς " 

' χά) θερμότερον ἐπιδυιχψυτα ὩΣ πόθον. δου μάλιςἃ ὅδην ἴδειν δχὶ τῆς ϑ Παύλου ψυχῆς, 

ὃς, καϑούδῃ γήϊιυός τῆς οὐ πσὸ τὴς ἀγώπης μόκϑρος, ἀἰπὸμ ς αὐθεὐᾳ σείυεχάς, οὐδὰ μού 
αϑόων δυσ) ἱςαίκϑυος ᾿ ΤΩ .ὁ ἠκοὺσε τῷ Χριςοῦ λέγοντος, Πέτεε Φιλᾷς με ;. ποίμσινε 
ζὰ ποθθατά μου, καὶ ζοῦτον μεἐγιςὸν δρϑν ὧκ Φέροντὸς ἀἰγάστὴς, αἴθ᾽ αἰ χρθολῆς αὐτὸν ἐπε-- 

δείκγυτο . Τοῦτον δζζυ χαὶ ἡμεῖς ζυλωώσθμτες, εἰ ὁ μὴ το οἰχοὺ οϑμζων, μιιδὲ πόλᾳφς ὁλοκλο- 

ο9ις,ὃ ἔϑνη,αἰλλα τέως οἰκίαν ἕκᾳ τος ῥυθμιζέτω τίω ἑαυν δ, Ὁ ἡ ὦ κα ζα πω δία, ζοιὶ φί. 
Ἄσυς͵ τους γείτονας. ἡ μή μοι χεγέτω ἰίς, δ τί ἀϊσίειρός εἰμι χαὶ ἰδώπης. οὐδὲν αἱ μαϑάςερον Πέ. 
ζφυ͵ οὐδὲν ἰδιωτκώτερον [Π αὐλου, καὶ Οὔτο αὐτοὺς ὁμολθγ 41,5) Οὐᾳ αἰλουύεται λέγων, Εἰ δὲ ᾿ 
χαὶ ἰδιώτης τῳ λόγῳ ΧΟ οὐ τῇ γγωσῴ.. αλλ κῶς ὁ ἰδιώτης (δὲ κὴ ὁ ἀμαϑὺς ἐκεῖνος μυ- 

οἰους «ὐγίκησθν φιλοσύφοις, μυρίους ἐπεςύμισὸρ ῥὕτορας, διπὸ τὴς αὐτῶν πσοοϑυμίας ἡ “ὃ 

τῷ Θεοδιδριης, ζ πϑὸ ἐργασοίμϑμοι. ἔνα, δῶ ἕξουϑυ οἰπολογίαν ἰξ μεῖς, οὐ εἴχοσιν Ὁ» -- 
χϑιώῦ τες ὀγὸ μίφσιν͵ οὐδὲ ζοις. σεενοικοῦσιν ὄντες γρήσιμοι; σκῆψις τα χα πο έφαοσις. ςύοδο 
ὃ ἀμαϑία ἡ ἀπεωδουσία κωλύᾳ ὃ διδωσκϑαίαν, γα νωθεία, ᾧ ὕπνος. ζοῦταν δχυσποτίνα, 
ξαάμϑροι ὕπνον, (τ παίσης ασουδὴς ὀύτεγω θα. ἢ οἰκείων μδιών, ἵγα ᾧ ἐγζώῦϑα ποχχῆς 
πολαύσω ζ ᾧ γαλήνης, τ Δ ὅ Θεῷ φόρον ζριὶ ἡ μῆν Ὀχετηδείοις ῥυθμίζεντες,ὼ ἐκεῖ μυ-᾿ 
οἰων μμεταίοω υδ αἰ γαιῶν, ριτι ᾧ φιλανθρωπίᾳ ὕ Κυρίου ἱξυϑὴν" Τναοδ Χ ριξοῦ, δ ἕ Ν᾽ 
ἴθ᾽ ὃ ὦ πατεὶ ἡ δξα ἅμα ᾧ δίῳ πγθύματι,νεἶ αἰεὶ εἰς ζιὶ αἱ νας αἰώνων. αἰ μιιύ. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΣ 
εἷ)γίου Παύλου τρϊζου Ρωμαίοις. Ὁ 

ὭΣΘ Α Ὕ; ΤῊ Ν᾿ ἘχΙςεν δσπὸ Κορίνθου, μήπω μδὺ ἑωρφ κὼς Ῥωμαίοις, 
Ἷ ΞΆΡ ἀκουάῇ δὲ ταϊξὲ αὐτῶν , ἢ ὅχτιποθῶν αὐ πους ἰδεῖν' καὶ προόρηον μϑ διποδία 

[ ; χῆται τίω πιςὶν αὐτῶν, κατα γ[ελλο ϑῴζων ὁραΐν πϑρωταηο δ ἔπειτα σὴ μ(4.- 

πὸ ὦ Ελλῴωας συ ἰᾳ, ἡ ἐλέϊχ (πὴ τῇ οὐϑανομία ἴα δείξη, ὑτί ἴσοι ἡμόνϑιυοι πόῤτὴς Κλ. 
σὴς οἱ πόῥτες ὡς αὐπυϑύθευοι τῷ λυΐξυ ϑῥου δύοντα. τῆς δὲ γδριτος χαὶ Ἴ)ς λυτρώσεως, 

" Αἰ, β 



τὸν τὰ φργς πε τ ταῷ Φιιδα Ὡρξειφερονς 

“-- 

Ὡς ὸ ἱξ κλόσις γέγονε δῇΨἐϑνών,. ἢ δὲ ἐπίσης ζ: Ἰουδούοις δομϑμὴς καὶ ὅχιῷᾷ ἔϑυῳ , εἰχ 

κλήσεως ΤῊ ἐθγαῖν Ἄνολϑῥης, οἷς ὀβαίκης πόπτο
ύται. ομὴ 

Ὑὸ Αὔρᾳαμ (Φησὶν) Οέκι ὧν θοῦ, θη, α ασοϑ ̓  πἰϑοδμῆς δισιωλεὶς,μεετωνομιάοϑη 

ΑΖ Αὐρααὶμ, ὅτὶ πατὴρ᾿ πολλῶν ἐϑγαΐν ἔμδιο εἰ νζτ' τ ὧν τῇ ἀκροξυςΐα πίον ἔλαθε 5 μὰ 

ἃ δικαιωδίῶα, ᾧ ὁ αὐδετομζοὺ ὡρ(υκὶ, ἵνα σημεῖον ἤζος
χτ' (κα γεδωνηλϑμοις ἐξ αἰυτω, 

νι Ν . ὦ “ᾧ ! . κ« 
«ρι τοῦ, ΧΗ ἢ ς᾽ Α γοβω σκια,.. Ο : 

πειύσεεϑαι ποτε τίωὲ κὐθκηὸ μζυὺ ὅτὸν ἴα ἔϑνη ἤρηταὶ τέκνα, τῷ Αβραάμ, Φρξαψϑνα ᾿ 

πολιτεύοακ κτὶ ὃ πίειν ζ΄ Αὐρααμ, οὐ ἐδικανώϑη ὅτε ὧν οὐ ἰχρόῦυ εἴα. ζούτων γ» χά- 
διν χϑὴ μετῶνο μ(θοϑη Αὐρᾳαμ. αὐα [κῃ δὲ ἐλλόντων δἧὦ' σημφινόνϑρων, πούσα εϑαι Ὁ ση- 

μιϑῆνον . Εἰ μϑι' διυζᾳ ἔϑνη ὀβαϊκαζοισι πὐβετέμνεοϑαι, ππωνέτωσὸρ χρὴ Ὁ ὅρομίσι τῷ Α- 

( ρφιεἶμν, χὰ κα λείαϑω ἐπτοα Εἰ δὲ Αφρᾳαμ  ΟΝΝ Θεοῦ μετων
ο(φοϑν οὐ δὲι φὲς 

τίμει Κ ἴα ἔϑνν, θοὴν, θσὶ, πους ἐὴ Ουξχτὶ ὅρκα [πδαζους, νὰ ἦ Ὁ ὄγομα βέξαμν, ᾧ πατὴρ 

ἐθϑνων ποχκωΐν καλῆται. χαὶ ὙΣὰ οὐ χρείαν ἐχά ἧς λοιπὸν αὐἰδετέμνεοϑαι : Φρχούλϑμος τ 

πίςη τῇ Αἰ φραμμ, οὐοῖὶ τὸς θήνης δὲ τῆς ον τω νόμω σκιάς. αὶ Ὑ5» ἐκ φυτῶν, θην ὧν πί- 

ξεως διχφιοῦταί ἡϊς,καϑοί πῦρ ὁ Αβρααμ. Ταῦτα ὕτωςκατασκϑυάσας, ὑὐτοδείκεδι πεί- 

λιν ὅτ ὀδως σῴκ δ “λρὸντο λύτρωσις καὶ όρις τῷ Ἰσραὴλ καὶ Τϊς ξϑνέσιν, εἰ μὴ λυϑεῖν"" 

ω ϑχαϊα αἱ μἵογία τῷ Αδεὶμ,} εἰς πϑρζς χρονδρη. δὲ᾽ θέλου δὲ μὴ δου αοϑαι αὑτίω ἐξα- 

α 

β 

σἹ 

εἶ Περὶ ἃ χσοκερδμης ἐλπίδὸς. ᾿ ; ͵ ἥν", ᾿ Ἅ. κ᾿ ᾽ 7 . Ὁ 

τ΄ ΤΙφοὶ ἀσαγωγῆ ς Ὧδ᾽ “οεθὸς σωτηρίαν ἡ μδ' αὐβρωπου Τησοδ Τ'αραινεσις «Ἐἰ δῤετῆς δ Φος Θεὸν κ αγῥρωποις. Ἐγῷ, " 

ζ΄ Πεοὸὶ ὀφηιλομόνης δὶ τῇ “αίςᾷ πυρά ξεως ἀγαϑῆς. 

" Β᾽ χαράληψις «ἴρὶ ἃ ὧν "εις ζωῆς, Ἂν. ' 

6΄ Πέρα τῆς ὑσὺ γόμφυ καϊαχρίσεως δ) πίων αἰμδοη αν. 
ἢ ) Ἄν , τ ῃ Ά ἐ Ἰπερὶ Ῥ,ὃν δρήρωπιίνῃ φυσᾷ παίϑων γοῤδιευατον ποιοί τῶν τίς 

λειφϑέῦα! φησιν, ἢ Δ οἰ Χοιοοῦ [5Οὐ. οὐ γ δυωυασὸν ἰῷ ὄνον λῦσαι ὡ τὐ ρα τἸώμα. 

δὲ αὐτο γὸ χαὶ ἐξ Ὡρχῆς ἡ καταῖσᾳι γέρρνεν . εἶτα γ»φαφῴ, ὅτι ὀνδίως (ρθη οὐ μὴ Ἄρηται εἰ 

μιὰ σῶμῳ φορέσῃ ὁ ἡὸς α Θεού, ἢ ἥἥϑηται ὀὔθρωπος, ἵνα ζοῦτο πσο:σενέίχας ὑπὲρ πλύτων, 

ζοις πϑρΐζξις ἐλθυϑερωσῃ Ὁ πὸ τῷ ϑανάτου, ὡς αὖ δὲ ἐγὸς αὐθρώπου ὶ ἃ οὗοηία εἰς 1: κόσμιον 

εἰσῆλϑεν, οὕτω καὶ δὲ ἑνὸς αἰθρώπου ᾿ὶ γδρις ἥἥψηται. ἡ λοιπὸν ὡς καλὸς οἰκονόμος, ζους »ϑὺ 

Τουδιαϊ οἷς προ μυϑεῖτα, δι ἃ κα Θάται γίνεοϑε τῷ νόμου, ἐα) εἰς Χ δλζῦν πιςεύσητε Ὥοις 

δὲ πὸ ΔΖ ἐθγῶν χϑρεήυνᾷ μὴ ἐπεώροοϑαι κυ' εἴ Ισροδλ,, δια γινώσκῳᾷν ὅτι ὡς κλάδοι 

ἘχῚ ῥίζαν, οὕτως ἐ π᾿ ἐκείνους ἐγεχεντθίοϑη μ᾿ δὲ ῦτα παραινετίχοις λθ»ίς εἰς 

Φ ἤ95 διδιίξας, τελφοῖ τίου Ἐχιςφολίω. ἊΣ 

κεφάλαια ΤΗ͂Σ ΠΡΟΣ ΡΦΜΑΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, 

ἔχοντα ἄιγας μεϑικας ἐῶ διαιρέσης. . 

“Τυαγζελικὴ διδασκαλία αῆεί τε ΔὮΡ ἔξω γίτος Χεισοῦ καὶ πνέμα σιυαφία. 6 ῈῸὋῸὋὃὋὃςς 
δ ἐν δ ριπικαὶ αῇοὶ ἐλπίδος, ἢ πελιπίας πνϑυματικῆ ς. Ἐπαναληψις πἶδι τῆς Ἀποκείμδμης Ός ἁγίοις δόξης. 

᾿ Πρῶπν μτ᾿ τ χαφοοίμον, “«ἰϑὶ κρίσεως γῆς ὰν ἐδνάν ῥδέῴίου Ῥερα τὴς ὀφειλορδμης ΟΣ ΤῊΣ Χεκῳ. ἜΝ 
φυλαοσέντων ζάφισικά. Πεοὶ ὀκηπωστως σραηλ τ ἀποξληϑεντος » καὶ κλήσεως ζ΄ 

. Περὶ κρίσεως δὶ ΧΙ Ἰ᾿σφαὴλ τ μὴ φυλάσσοντος ζινομικώ. διηϑους τὸ ὀκλεχύεντος “Ὅν ἐθνῶν. ; 
, Περὶ ὑαόροχεοῖ ἐεαλλῶσ' τυζχανοντος τῆς ἐπαγ[ελίας. "ν᾿ ὅπ χ' ΤΙΣΙ ΕΥ ἡ ἐκπῆωσις “ἃ ὙΠ ΕΙ͂ς ΘσΙσα, ἐΐκαταλεί- 
᾿ Ρεοὶ χριτος δῚ ἧς μόνον ἀῤήβωποι δγκαιοιζται, οὐ κα ἥνος ὀ  Ἀψιὼς ᾧ τθ μη δβμιόζοντοῦ αὐτοῖς κερυγματος. Ὁ 

διακεκρμδῥως, δια κτὶ Θεοῦ δῦσιν ἰσοτίμφ»ς, ΚΕ' τὸν Α΄- ΓΘ τῇ σκοπιιῖ και ἐν οκεθληθησαν,ὥφτ διύτερον ἐπανελ 
 εθθν κ πϑῇ: ; : ! ϑιῖν, ζήλῳ ἢ τοϑη μη θέντων ἐϑνῶν σαυταιχθέγτων τα πι- 

τῷ ᾿σῥαηλ. 

᾿ -“ “,» “ ,. νῃ εἷ 7 . ᾿ 

Χοιοοῦ, αὶ “ἢ πεσόντος ὑξαρχς γε λνοῖς Αδαμ. - Περὶ τὴς εἰς ἀϑονυοωμ Τεεα ὃ θοὸς Θεὸν λα- 
ὅεας. ΓΈ ρα ὦ ποθος αὐπκειμδμοις αὐεξικακίας. ΠπΠι.- 

οὐ ἃ θοὸς δ χοντας ὑποίαγης . Τερὰ σωφροσωύης ᾷ 
Ὶ ͵ 

δὸς χόμόχ συμφωνίαν ἢ 
να' μερὶ ἃ ϑποθύφεωος ΔΙ φισικῶν πα ϑυμάτων δ)αὶ τὶς τοθς τὶ 

ππρᾳότοτος. Γεεὶ τῆς ἐν βρώμασι καὶ ἡμέραις ἀμάχου 
ιναγοίας., ἝΝ ἘΝ 

Περὶ μιμήσεως ὦ Χοιτοῦ αεξικακίας. 
Περὶ ἃ λότουργίας ἀυτ᾽ τὴς ὦ αὐατολῇ καὶ δυσή. 

“ : 

{μοι τα 

τ 

λ ν ! ᾽ Γ 1 ,» ἰ εἰ ὸ » Ἃ Ι, 

ἥξχαι δμοήτοις ὀφειλέτης εἰμ4" οὕτω ἢ κατ ἐμε ἈΠΕ υ ΝΣ 

ἢ “ΝᾺ 
ἀγα. (Ὁ) (Κ- 

ἔκ Ὁ ν ταῦθη 

ΟΛΟΥῊΗ 

ἶ ἤβ; ᾿ Ὁ .»» Ὁ ΝΣ  ἈΩῚ 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΑΠοΟ: 
Ν᾿ ἣ ἌΝ; ᾿ “Ν 

τσϑθς Ρωμαίοις οἰ ζιρολή. ᾿ ᾿ 
' ἊΝ Ν 

ΧΝ 

». 

ΕΥ ΙΑ ΥΔΛ ΟΣ δοῦλος ὉῚ Χραςοδ κλη- 

Ἰὺς Ἀιπόσολος, ἀφωφασμιέν( Ὁ» ἐς 4.4 [- 
..} 

(ῷ, ἢ ᾿ 

Νὴ τοδρζφητῶν αὐτῷ ὧν γραζφαις ἀγέαις,) 
φϑα 4 ἡοῦ αὐ ( ἤνομδωε ὡκ απέρ- 

ἈΦ ἤζ᾽ ματος Δα()σ) καὶ δάρκα, ἐξ ὁδϑέν- 
ὑπ ἢ πὴ) τὸς ἡοό Θεοῦ ἐν δοιωώμει, καὶ πν δῦ μαὶ τὰ ἜΣ; “πγονς-- "πε 

ἁγιωσίωης ο ἀναςαίσεως γεκρῶν ἵησοὐ ΧΡαςού ; Κυόκουν.. 

{ἐμλμ, δὲ οὗ Πα ξομδυ χαόαν καὶ δοτοςολίεν εἰς ὑπακοίευ πί-- 
σεως ον πᾶσι (ρος ἔθνεσιν, τσ ρ Τὰ ὀνόματος ἀὐΐῷ ἂν οἷς ἐςε ὦ 

ὑμεῖς, κλητοὶ ἴησοῦ Χρλςοΐ : )πάσι Οις οὖσιν ον Ῥώμη, ἄγαπη- 

τοῖς Θεού, κλητάϊς ἁγίοίς, χαθάς ὑμὴν καὶ ἀρίιυη Σίο Θεὸό πα-- 

τρῶμα κλεῖα ἴησοδ Χοκςοό. Πδφ τοῦ υδὺ δϑυχαριςὼ 

“πω Θεῴ μου διὰ ἰηίου, Χ  ςοό, ὑσσὲ παύτων ὑμῖν, ὅτι ἣ πίοῖς 

ὑμὴν κα!) ὕεται ὃν ὅλῳ Τὰ κόσμῳ" μδῤτυς γαρ μου δξὴν᾽ 

ὁ Θεὸς, ᾧ χαδρεύωφηδι τὸ πνεύματι μου, ἐν Ἰῷ εὐχηελίῳ γοὅ 
ἡοί ἀξ, ὡς ἀδιαλβδήως μνείαν ὑμὴμ ποιοῦμὰι παντοῦ: οὶ 
Ση] χυθϑσευγων μου, δεόμϑμος ἔπως ἡδὺ, ποτὲ εὐοδωυϑήσομιαὶ : 

ὡ ϑελήματ ἦν Θεού,ἐλϑεῖν “οϑς ὑμαξ" ὀπιποϑῶ “Ὁ ἰδεῖν 

ὑμᾶς, ἵνα τὶ μετα δῷ γάφασμα ὑμῶν πνϑυματικὸν εἰς "ὃ ςη6.4- 
χϑέωῦαι ὑμᾶς, Τότο δὲ 5:1, συμπαοακληϑέωαι ἐν ὑμῖν διαὶ τὸ 
ἐν δλλήλοις πίξεως ὑμιῶν τε "ἡ ἐμοό. Οὐ ϑελὼ ὃ ὑμᾶς ἄγνοίν. 

ἀδελφοὶ, ὅτι πολλάκες᾿ χυϑϑεϑέμζευ ὅ,ϑεν χοὸς ὑμας (καὶ ἐξ- 

κωλύϑίω ἀχδα Τῷ δεῦρο, ) ἵνα καρπὸν ἴενα ἂῶ "ἡ ον ὑμῶν, κα-Ἅ 

ϑως Φ οΨ Ὅις λοιγῖοις ἔθνεσιν ᾿ ἔλλησι τε ὥ βωρξάροις, (υφόις 
᾿ . Ὁ 

ὑμὴν Τῆς ἐν Ρωμη εὐωηολισαὡς. αὶ Τὴ ἐπαι φεομιαι τὸ εὐαα 
ΓΤΠΝ ᾿ 

7 ϑμον Θεξ, (ὃ χυδφεπητί εἰ λα διὰ σὴθ. 

τιραΐξ,.γ.4Ὰ 

Κιφ.ιε.Ε. 

ἀ.9εσ.γ.1 

Κεφ.ε.Ζ2 
ν 

Κεφ.) ε.2 

ι 

κιθεσιβι 



8 τς ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
τιον τὰ Κοκροδ" δαύαμας γδ Θεοῦ ὅξιν εἰς σωϊησίαν πανὶ 

᾿ Τῷ εςφύοντι, ἰουδαίῳ πε τυρθ τον καὶ ἕλλίων δεικρηοσίμη » 

Θεοῦ Φὦ9 εἰυτῷ Υὐοκαλύηδθεται ὡκ πίφεως εἰς πίριν ̓ καϑως γέ- 

᾿γραῆαι,᾿ Οὴ δίκρι Ὁ ὡκ πίφεως ᾿ζίσεταμ Αποκαλυύγήςξ) 
᾿ ᾿,γ» ν᾽. Ϊ Ὁ} ἜΣΕΙ λ» Ι 

"Ὁ ὀργὴ Θεοό αἰγὶ οὐρανοό,, οὗ πὰ σον ἀσέξειαν καὶ ἀδικίαν 
ΝΜ ἐ: ἔτος τῷ "Ἱ ΝΜ Ι ! ᾿ 

ὀώϑρώπων Τμ τίω δλήϑφαν ον ἀδέκίᾳ κωτεχοντων᾿ διὸ τι ΩΣ 
΄ῳω Ϊ 2 , “Ὁ ε δ λ γ᾽ “«ψ«Ψ"γ 

γνωςὸν Τῷ Θεοῦ φανερὸν ὅξιν ἐν αὐτοῖς " ὁ γὸ Θεὸς αὐτοῖς ἐ- 
᾽ ) 6 »Ἃ ! Ι! κ εἵ 

, φανέρωσε ζὰὶ )2 αἰόφφυτα ἀυδ᾽ στο κίμσέως κόσίλου ῶ;ς “το15-- 

͵ 
α 

. μᾶσι νοούμδυα καϑορᾷζαι, ἥτε ἀΐδιος ἀυδ δ ωμες χαὶ φό- 

Σφεσ. ἡ .4 ᾽ ᾿Φ ᾽ ιν -- οκχ ! ᾿ ἘΞ 

τῆς, εἰς ὃ φῃ αὐζοις ἀναπολογήτους, διότι γνόντες ᾧ Θέον, ἐχ 
. . αἰζ᾽ δ 2» " »,..᾽} [ ἢ 

ὡς Θεὸν ἐδοξωσων ἢ δ να » δλ ἐματώμω ϑησοιν ον Ὅς 
. ΩΝ εἰ ὦΝ γῶν ὁ] ε ὺ}.... ] ,,“΄ ! 

διαιλογέσμκοις αὑτῶν, ἐδλῥοτοϑη ἡ ἀσώωετος αὐτῶν καρδιᾳ" 

αἴσκοντες (ἢ (ρφοὶ, ἐμιωραν ϑησδων, χὰ ἤλλαξαν τίω δόξαν ; 

ἀφϑάρτου Θεοῦ ὡν ὁμοιώμαπι εἰκόνος Φϑα τοῦ δμϑρώπου, 

κα πετεινῶν "ἡ τετρωπόδων καὶ ἑρπετῶν. διὸ καὶ ερέδωκεν 
᾽ γε λ.» ὍΣ) ! »“ »,,»»“»᾿μ͵υ» 

αὐζοις ὁ Θεὸς ον τὰς ὄχιϑυμίως ΠΗ καρδιων αὐτῶν εἰς αχᾳ 
ΚΝ» λ Ι «ον ς Ἄ᾿ εἰ 

ϑειρσίαν, ἢ ἀὠπμάζεῶτι ᾳ σωυματα αὐῶν ον ἑαυτοῖς, οἱ τινές 

μετήλλαξαν τίω δλήϑηαν ἐξ Θεοΐ ον τῷ ψεύσῃ καὶ ἐσεξά- ὁ. 
ΕῚ ΄“Ἁ [ ᾿ ᾿ ἢ εἶ ΕῚ 

ϑησαν "ὴ ἐλοίτρϑυστων τὴ κίεσά σαρῷ Ὧ ΧΉσαντο, ος ὄξιν 6υ-- 
. αι... τὸ.» » 4 λ 0: ἐδὼ Ὁ χ 

λογῆτος εἰς (ῦσ' «μῶνας. ἀμίω . Διὼ ὐτο πουρέδῶωκεν αὐοις 
ε Σ 5 το ).! Ι «“] λ Υ »»ΝΝ “ 

ὁ Θεὸς εἰς “τὰ 9» ἀτιμίας . ἀ τε γὼ “λεία αὐτῶν μετ λα. 
Ν ; “ὝἌ Ω νι, λ δὴ « λοι ε 

ἕαν Ἷ Φισικὴν ρῆσιν εἰς τί παρα Φυσιν ὁμοίως τε ΧφΙ οἱ 
41 γε ᾽ Ι λ λ' ΩΝ ,Ν ὦ 3 ᾿" 

ἄῤῥενες αφεντες τίου φισίκην χρῆσιν τῆς ϑηλείας, ὀἰξεκοιϑηοῦ 
ΝΜ “ς“}) -.- ὧν » ΑΡ’ Ι » » ν᾽ δ ὧν 

ΟΨ τη ὀρέξει αὐτοῦ εἰς διλληλοῖς ρσενες αν ὡῳῷόσέσι τίωυ ασμλο- 

" δι. ΠΝ ᾿ς ταν ΔῊ κὰν: δὶ ἦν δ 
σίλυΐευ κατεργαζομϑρμοι, καὶ 1 ἀντιμιοϑιανν ἰεὺ ἐδῷ τὴς πλανῆς σου ξ | 
ν᾿ ες “ κω» Δ ΟΝ λιν»), ) Ι : 

αὐτῶν, ὃν ἑαυτοῖς ὀστολοιμιξανοντες. χἡ καϑῶς ἐκ ἐδοκέμαοξ 
» 3 ) ! Ι ᾽ λ «. ᾿ » » [ 

δ Θεὸν ἐχήν ἐν ο))ιγνωσή, πωρέδωκεν αὐζοις ὁ Θεὸς εἰς ἀδὸκε-- 
ἌἜΒΕ  Ε Ε Ὁ. | Ἦν τ ἢ 

(μον ψοιίυ, ποιάν ᾳ μη κριϑηκονία, πεπλήηρω μδροις σώσῃ ἀσέκέᾳ, 
ὰ : Ε [. λ Ι “ » 

πορνείᾳ, πονηφίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακ φ' μέςφους Φϑονου, φόνου, ἐς 
ΤῊΣ ἢ Ι “ 

οαδὶ ὃς, δ λου, κακοηϑείας ̓ ψίϑυραςας 5 καΐζᾳλαιλοις, ϑεοςυγεῖς, 
: ν ε ! ἘΕΓ ΘδΝ ᾿Ξ ἜΘ ΠῸΝ 
ὑξραςας, ὑπερηφάνοις, δλαζονας, ἐφόυρετας κακῶν, “ονδυ-- 

᾽ ΠΑ Βῃ.ΕΙ 5. ἱ᾿ » ! ἐς ] » 
σιν ὠπειϑεῖς, ἀσίσετοιις, ἐσίμυϑέτοις, ἀφορλους, ἀσσονόδις, αὐε- 

᾿ εἰ ᾿ ! τς αν: » { ᾿ τς λ 

λεήμονας "δ τινες ὃ δικαίωμα 2 Θεού οὐ ιγνόντες, (ὅτι οἱ ζὰ 
». “ὦ ᾿ ͵] 4 ἑ δ »νν,,»,.,7 ἃ Σ 

ζιιῳῦτα φρϑίασοντες ἀξιοι ϑαμώτου εἰσὶν Ἰθομοτεν ἄυτα ποιξ-. 
δ κυ τὶ : 

κ Γι 
κρίματι. α 

Δ 
τεὶ 7ξ,α. σγα 

ἃν ΒΡ ΝΟΥ Ἢ ὦ 
᾿ἐϑντα Ὑ μόρφωσιν “ῆς γγωσεῶς Ω Δ δληϑείας ν᾿ Ὥ γόμω ̓ 

᾿ ᾿ " ἕω . 

ΠΡῸΣ Ωμ Ὁ 9 
σιν, δλλαὰ καὶ συ θυδοκοῦσι ζοῖς “οφφίασοισι. 
Δ λιν» ! ΟΣ ΌΔΟΝ Ὡς ἐπε μ᾿ . ἢ τὴ ὶ |0 δια πολόγητος εἰς ὦ ὀύϑρωπε παῖς ὁ κρίνων " ὧν ᾧ γαρ 

- “Ζ2, -.λΔε ὌΝ , Ὑ. λ . νι Ἃ ! ε ὔκρίᾳς δ ἕτερον, σεαυτὸν καΐακρίνοις "ἴα γὸ αὐτὰ χυφόίοσεις ὁ 
κρίνων. οἴ δα μδυ δὲ ὅτι" κρίμα ζ΄ Θεοῦ ὅδ καὶ ἀλήϑφαν οὐδ 

δ “ “» ἐ 

“ἦν ὰ τοιαῦτα πράστονταξ. λογέξῃ δ Οότο, ὦ λύϑοθοπε ὁ κρίς 
. Α λ τ 55: εκ Ν “Ν ν, ὃ τ) λν Ι." νῶν ζτις τὰ ϑιαῦτα χορφοσοντας, κὶ ποιῶν αὐτὰ, ὅτι συ ὡκΦεύ- 

ἢ “νὝ ΄σω δ᾽ ᾿ [ ὯΝ ᾿ ) " 

ξι Σὲ κρῖμα Ὁ Θεοό, ἢ Φ' πλούτου τῆς χρηφότητος ἀιλδ καὶ Ἴης 
᾿ Ὁ λ Ι ΟΝ ο » “-“ 

ὀϑοχῆς Κρ ὁ μακροϑυμίας καζωφρονέιϊς, ᾿ ἀγνοῶν ὅτι "ὃ χρη-- ο΄ 
Ι σὸν ᾧ Θεοό εἰς μετάνοιαν σε ἀγ4: κτ' ἢ τίω σκ ληρότητοί (ρου ἡ 

ἀνετανὀήτον καρδιαν, ϑησπυράζεις σεαυῳ ὀργίων ον ἡμέρᾳ 
ὀργῆς, Κα] Ἀποκαλύψεως ᾿διχοιοκρισίας ἡ Θεοί, ὃς ἁποδῶ-- 

« “ἢ λυ» ὧν ΚΝ λ Ξς λυ » 
σῴ ἑχῴςω κι ζᾳ ἔργα αὐτοῖς μὰν χαϑ'  σομονίευ ἐροὺ α-- 

γαϑοΐ, δοζαν ἃ ἐμίω κ, ἀφϑάρσίαν ζητοῦσι, ζωίω αἰωνιον' 
Οῖς ἢ ΦἘ ἐραϑείας, καὶ ὠπειϑοῦσι μδὺ τῇ δληϑείᾳ, πειϑορϑύοις 

δὲ τὴ ἀδικίᾳ, ,ϑυμὸς Καὶ ὀργή. θλίψις ὦ τενογωρία ἐἶλὶ “πα-- 

σον ψνυ γίωυ ἀνϑρώπου δ: κατεργαζομέρου "ὃ κακὸν, Ἰουδδου 

τε ὥῦθφτον κὴ Ελλίωος" Δόξα 5 ΦἸειμὴ "ὸ εἰρίωυη πανὶ τῷ. 
, , . αἱ τ Γ 6 ν Ἶ ο» 
ἐργαξομϑμῳ ὃ ἀγωϑον, ἰουδδ ὦ 1 τσθϑοτον ὦ Ελλίωι" 5 γα. 
» ᾿ “ ἢ “ «Ἵ «“ νΣ ἐ « ᾽ Ι 

ἐς; προσωπολημία γι ραήῳ Θεῴ ὅσοι, ἀνόμως ἡμοτον, ἀγὸ 
, λα» - Ν ᾽ [ . λ ὕ ᾿ 

μῶς καὶ Ὥστο λοιύσται 2. ὅσο! οἡ νόμῳ ἡμδρτον, δια νόμου κρ!- 
! ο ε ΠΑΝ ὦ π.. γ" . Ἂ λ Ὁ“ »..}» ε 

ϑησον"). καὶ γὼ σὶ ἀκρ οουτο ὅ νομοῦ δρζαηοι “ρα τῷ Θεῳ, δλχ οἱ 
ΩΣ ! « δ» νι Δ ᾿ 

ποιηταὶ Τὰ νόμου διου ϑήσον!) . (τὰν “.) ἐθνη ῳω μή νόμον ἐς 
ὦ φῶ κϑῦ, τῶ! ] λυ ε “ 

ϑντα, Φυσά ζᾳ τϑνομου ποιη, οὗτοι νόμον μυὴ ἔλοντες, ἑαυτοῖς 
ἣν ς ».' γῇ 7 λ 3 ᾿ Ψ 

φσι νόμος, δίτιψες ον δεύονιιυ.) 5 ἐρλον Τ᾿ νόριου χρατῆον ὃν ταῖς 
Ι ε΄ Ὁ ᾿ ᾿ ! γο ΣΤῸ “- Ι 

καρδιας αὐτῶν, συμμιωνρτυρούσης αὐτῶν Φ σίυ4δῆσεως, καὶ 
λωι. 7 ἌΡΤΙ [ ἡ λῳ» 

μεταξυνλήλων τὴ λογισμῶν Κρ τη λΟροιιυ ΤΌΝ ἢ Κφυ ὄστο λο-- 
ΠΟ,  ΟΙΑΥ γ᾿ ρυ. ς, Ἱ ρυμῆρων, )ὼν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ Θεὸς ἴῳ κρυγῆα Ττὴμ ἀγϑρω- 

,ν 6) ! λ 2 ) λει ΝὉΝ 

πῶν, κὶ ἡ θα τον (δύ δτᾶ ἰνσοῦ Χραςοό. ἴδε συ Ἰουόδμος 
μ [ ᾽ Ὁ ο᾽ ὩΟ 3 : 

ἐπονομαζῃ, κοι ἐπαναποὴ πόνομω. "ἡ καυχασου ον Θεῳ, 
ἢ Πλο τᾶς οὐ ΠΝ ! ν ! 

ὦ) γνωσκάς 9 ϑελήμα;, δοκεμαζεις ἴῳ διαφέροντα κατη- 
[ ΚΙ " ! . " φ ς ἢ λ 2 τ ἰδὲ 

χούμδυος οκ φ γομου, πόποισας Τ' σεαυ: ὀσυῦλον ας; πυῷλων,᾿ 

φὼς Τὴμ ἐν σκύτει, παιδευτίω ἀφρόνων, διδοάσκανλον γηπήων, 

λ ις. Φ΄ Ι εἰ : ᾿ ᾽ ε ε ! 
εὐ φιύυ, διδδυσκῶν Ἑτέραν, σθαι ΤῸΝ οὐ δεδδισκεις ; ὁ κηρυοσον μη 

Ν 
Ν 4 

«. Κο».“1.Α. 

ματθζ. 4 

᾿ μ. πεῖ γ.Δ 

«τ. ις.ἃ 
» 

Κιφιϑι 



κὴ 
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ἐ ἐζεκολε Γ 

ΠΩ 

Ἵ 
Κιφ.9.} ᾿- 
βιὰμ.β.Β 

ξω.γ.Δ ,» 

δ ρε, Α 

ποι. . Ξ 

δ 

ν . ΤΆ 

{ 

Ν δλρυν μὰ 3 

ΒΑ : 

| ἷ 

ἱ ᾿χαλιε. ᾿Ψ 

ὴ ΚΑ Ὁ 
᾿ ψάθτ;ς Ὁ 

Ησαΐενθ.8 ΤῸ 
ἱ ἘΠΥΡΕΡ δ 

ἴο : 

δα ΟΝ ἐν ὑὰ : ΟῊΨ ᾿ ; ἰϑν ἰη 5. ον .“-- - Ψ Η ΗΝ ἀϊ ΄ ᾿ . 

Ἀπιστολη 

νὰ  ἤεν ἔλιπον ὃ λέγων μη ἡ μοραύειν μουχβύφον δ ὃ βλυσ. 

σέμδνΘ.ζῷ ἐἴδωλοι, ἑεροσύλεις; δρῶν νόμῶ καυχάσειῃ, δια 

Δ αὐράβάσιως οὐ νόμου ὁ δὲν Θεὸν ἀπμαξες»" τὸ γὺ ὀγομῶ “5}ῈῸ ἴς 

Θε δὲ ὑμίας ς βλανφημεῖται ΦΌΝΣ ἔθνεσι, κάϑως “γέγραπῆᾳι, 

τξλτομη μδὺ γὉ ὠφελᾷ, ἐὰν νόμον πὰ ἢ ἐὰν: ἐυ-- 
(αἴτης νὸ νομαθυ ἧς, ἡ «Έρτομυής σου ἀκροξυρία, γέγονο. ἐὰν οιὐὴ 
ἀκροξευκία ᾧ δικαιώματα “ νὸ ομϑυ Φυλάίαη, οὔὖχι ἡ  ἀκροξυ- 

εἰα ὠυΐ εἰς αὐδετομίω λογεοϑήσεται ἢ καὶ κρινῸ Ἱ ἰδ κ φύσεως 
"ἀκροξυεία (δ νόμον τελοῦστο, σὲ τὸν δια ὁ γράμματος κ᾽ " Ὡϑν- 
τομῆς πευραατέω νὸ νόμου οὐ ) 9. ὁ ῶ τῷ φανερῷ, ἰουδαλὸς 

ἄδην, οὐ δὲ ἡ ὃν τῷ Φανερῴ, ὦ ὧν σουρκὶ, αἰδατομή. λα όῳ 
κρυηϊῷ, ἴουδαρος, ὦ πϑιτομὴ καρδίας, ἐν πνϑύματι, " ὝΝ 

ματι" οὗ ὁ ἔπαινος Ὡς ἐξ δω δρῶν, δλλ ὁ ὡκ τ γ᾿ Θεοδ : 

ΤΙ [δῷ αϑιοὸν πδ Ἰουδαίου, τ πφὴ ὠφέλεια ἧς ρ.»- 

τομῆς: πολὺ δὸς πον. πϑεθότον δ δρὸ “ἢ ςεὐϑηοξβ 

ἋΣ λογία, ποῦ ὦ » εἰ ἠἡπίσησεων ἱενέξ, μη ἡ ; ἀπιρία αὐ-- 
τῶν πίω πίςιν ες “θωὶ καϑανργήσᾳ; Μὴ ὕβοιτο: γμινξοϑυ δὲ ὃ 

“Θεὸς δληϑήῆρ,᾿ πα ὃ Ἴϑοθοπος Μεύρης, καϑως γλέγραπβαι, 
ο ΓΚ 

ΟἼρν δὴ δικαιώϑῆς: ον Ό!ς λόσοις σου, οι νρυήσης 7 κρίς 

νξαϑεε! σε. Εἰ ὃ ἡ ἀδικία, ἡμὴ Θεού δυκαιοσίμίξευ “ππιν “ 
ἐρουμϑυ: μη ᾿ ἄδτως ὁ ὁ Θεὸς ὁ ὁ λιφέρων πίω ὀργέωυ (τ 
ϑρφογτον λέγω. ἸΜη οι" ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς εἴων 
- ἐν» ἰὲ ϑλήϑηα τοῦ Θεού ς» πῶ ̓ἕμῳ ᾧ ψεύφμιατι ἡ ὑπερ βοσευσεν 
εἰς τίου ̓δοξαν αὐτῷ, τί ἔπι χάγω, ὡς ὡμδρτωλος κρίνομαι; καὶ 

μὴ (καιϑως βλασφημούμδθα, ΓΣ καϑῶς τ δσ! εανες ἡ ἡμας λέ- 

γὴν, ) δῃ ποιήσωμδμ δ κ κακαὶ ἵνα, ἔλϑηΐᾳ ἀγαϑά. ὧν τὸ κρῖ- 
" το, ἐνδικὸν ἄ4:, ᾿ ΟΥ̓ οι; φοϑεχόῖθα: οὐ παι τεωρ' ̓χσθοηπα-- 

οσοίμεϑα » ἰουδὰιοις τέχα! Ἑλλίωας παΐτας ὑφ ἁμδρήαν 

ὯΝ καϑῶὼς γέγραπῆαι," Ὁ π ἐκ ἐρι δίκαιος οὐδὲ εἰς, ἀκ ἐεῖν ὁ 548. 

(Ψιῶν, ἐφ ἐσήν ὁ ὁ ὀπζητῶν ῷ Θεόν. Πάντες ὀξόροναν, ἅμα 

ἱφχρειώϑησαν, ἀκ 9] ποιῶν φηςότητᾷ, ὦ οἷς ξεν ξως ἑνός: "Τά-- 

Μ 

, 

Φος Αὐεῳημένος ὸ ὁ λαρυγξα αὐτῶν. τὴς Πλώασας αὐτῶν ἐδὸ-- 
“λιοῦσευ" Ἴορ ἀασί δῶν ἘΣ χείλη αὐτῶν Ων Ὁ τὐμαΐϑρας 

καὶ πικρίας. γέμειν" Ἰὀξᾶρ. οὐ ὑπόδερ αὐτῶν νηλέα ὦ ἁἡμα. “Σω- 
Χ 

- ξης τῷ 1566 Θεό ,δικοιούμϑροι δωρεῶν τῇ τῇ ἀὐ 

τ Ἰσοίω. α. σἢ 

4)... 

{δ α..1.« 

Ὁ 

ΠΡῸΣ ῥΏΜ. ει 

τειμμα καὶ πελαιπῷεία ὧν ταῖς. ὁδοῖς. αὐτῶν, κι δ ὁδὸν εἰ ἡ: 
᾿ γῆς ἐῶ ἔγνωσαν" ἐκ ἐρ Φέξος Θεοό ἃ ἀπέναντι ξ 0: πῶ 

τ χύσὲ ἘΝ ιᾳ αὐτῶν. ̓Οἰδαμδν ὃ ἊΣ δι ϑσενὸ νόμος λέγ, ζις ̓ ὼψ ῷ νό ἽΠ ̓λαᾳ-- ε 

(λει, ἵγῶ πὸ εὐμα ΦΕΑΎΗ, κὴ υἰχούσιοος γβϑηται πες. ὁ κόσμιος 

. Τῷ Ὁ Θεῴ:" δεότι το ἔ ον νόμου οὐ Κα ωἰϑήσεταμ. πᾶσ σερξ 

ἐνώπιον αὐτοῦ" δια“) νὸ νόμου οὐχίγγωσις ἑμδρήας. γιὶ δὲ 
χωεάς νόμου ̓δικουοσίλθη Θεοῦ πεφανέρωται, εδρτυρουμδυη 

᾿χασὺ ΤῈ νόμου Χοὰ ἃ πφεθφητῶν" δικφηοσίιθη: φ) ) Θεοό' δια πί--. 

“ςεῶς ἴησοδ Χραροό, εἰς παντας καὶ Σ οὐχὶ παγτας Οιὶ  πισεύοντα" 
οὔ γῶρ ; 1: διωςολή" παύτες ). ἥμδρτον, κοι ὑφεροιίυται τῆς δὸ-- 

λυτρώσεως τῆς ὧν Χραςτὼ ἴησοΐ, ὃ ̓  πυδϑέϑετο ὁ ὁ Θεὸς ἱλαςη- 

ἐμὸν δια τῆς πίσεως ον “πω Ἀ Β.᾽ αἡμμάτι, εἰς ἔνσῳξιν Φ δικοίον 

πίον, ον ΤῊ λύση ΤῈ Ἢ Θεοό, φϑϑς. σιν τὸ τῆς δυκοιοσίϊθης ἀν᾽ 

ὡν 7ῳ γαρ δ καιρῷ, εἰ εἰς Ὃς ὑτῆ αὐτὸν δίκαιον, καὶ διχοιοίιυτα ἢ Τοκ 

πίςεως ̓ ἴησ «ποὺ οἷν ἡ κοιυχησιργῷ 

τὴμ ἔργων: οὐχὰ δλλά δεώ. νόμου πίσεως. λογιοιῖθα' ομῦ πίτᾷ 

δικοιουσθοιιἪ ἀύϑοροπον χωράς ἔργων γόμου ἌὭΩΙ ων ὁ Θεὸς 
μόνον: : οὐχὶ 3 ΚΦ ἐ ἐθνῶν; ναι Ὁ " ἐθνῶν" ̓  ἐπεί εἰς ὁ. Θεὸς, ὃς 

δικαιωσᾷ «ἰδατομίω Ομ πίσεως, Σ κρ οβυσίαν δια ᾧ πὶ (ἐδ 4 

6 σμωιςαῦο-- 

μἕν. τὰ 

Ι προπάτο- 

(ᾳ. σα 

κου οσίδ 

Ο μακαθασμὸς οι ὅσ, ἐρησὼ ἀϑο 

νόμον οὗ καϊαρϑουμᾶν διὰ τῆς πίςεως " μὴ “ἥϑορῖο' δλὰ νὸ- 

μϑν ̓ἵσωμ β 

ἐκλείοϑη. δεαὶ ποίᾳ νὀμμοὺ: ̓ 

Γ 
: Ἑδ λει α 

ἐ Ταλ.βιἃ 

Κεφια.Β. 

ἀμ χέθατι διά ἄπο. ; 

σζώϑης: αὐὐα' διά πίω οπαρεσιν ῃ “αϑογέγονότων εμδρτημας 

᾿ Τί οι» Ὁ ἐρου μὴ Αὔρααμ “ὧν πατέ-, οὔ; 

σφ, ἡμῶν ρηκέναια' σούρκα: Εἰ γ Αὐρδαμ ὡς ες ἐβ2 ἐγίγξ 

καιῶϑη, ξ καιυχυμμαῖ, Δλλ οὐ χῦθθς ἂν Θεὸν. εἶε γὸ ἡ γραφὴ 

λέγ: Ἔπι σε: Ὃ ᾿ Αξραάμυ]ῳ Θεῷ, καὶ ἐλογέοϑη ὐπὸ ἐς δε 

“ΟΣ 5  ἐργαξοιδμῳ ὁ Ο μιοϑὸς οὔ ̓ λογίζεται καῇ κ᾿ χο- 

ΕΑ, δ λλα καὶ ὃ ὀφείλημα “Ἴς ἢ μὴ ἐργας 0 ῳ υ, πιρεύοντι ὃ 
-" 

εἷοτίαι. μακάφκος ἀνὴρ ς ὦ οὐ μη ἡ λογίσῇ) Κύριος μδῥηι αν». 

δ δικαιοιυτα ἣὲν ἀσε(ἢ , λογίζεται ἡ ἡ πίςις ἐμ ἐς ς διχαο- 
σύμ αι: καιϑειη χα λαό λέγᾳ ῷ μαχαθασμιὸν ξανϑρώ:, 

᾿ που, ᾧ ὃ Θεὸς λογεζέται, δικοιοσξιυΐωυ χωφάς ἔργων. 'Μαχά- ᾿ 

Θκοι ὧν ἀφέϑησαιν αἹ ἀθομία!, ̓ οὶ ὧν ἐπεκαλύφϑησαιν αἱ ᾿«.-! 

«“ Γενοε. Β 

γαλατ.γ7.κᾺ 

- ἰακιβιὰ 

οἱθλιῶ 6. 

- : 



1  ἘΓΙΣΤΟΛΗ ΠΟ 

ἀκροξυείαν; λέρομϑρ: φρὸ ὅτι ἐλολέκϑν Ἰὼ Αβρααμ ἡ πίςις εἰς 
διχφηοσίωίω. Πώς οὔ, ἢ ἐλογίοϑίο Ὁ «ϑϑατομῃ ὁ ὄντι, ἦ ων ἀκρο- ᾿ ᾿ ᾿ 

ἔσ908 βυείᾳ; ὅκ ον τὐἰδατομῇ, Σλ' ἐν.  ἀκροβυείᾳ" χοὺ σημεῖον, ἔλα- πα οὐ 

ΠΡῸΣ ΩῺμ.ὄ ὃ 3; 
ὡς ὅπη ᾿ θλήψες υὐπομονίω κατεργαίξ(), ὴ5 ὕπομο- 

δὴ, 1ὲ δὲ δοκεμὴ ἐλπίδα" ἡὶ ἢ ἐλπὶς οὐ καταιηαιύει, 

βε ̓ φἰϑατομης ̓  σφραγιδα τῆς φικαιοσίμης ὁ πίςεως τὴς ΟΡ : «ἰριτεμίω, Ὧ: "ἃ ΤῸ Θευδὀκκέχῷ ἐν αἸκ καρδίαις ἡμῖμ' δια πνά)- 

Τῇ ἡ ἀκροξυρίᾳ, εἰς ὃ φὴ) αὐτὸν πατέξρι παϑτῶν ΩἹ πισευόντων Ὁ ΤΟΎΤΟ τ τὼ ϑέντος ἡ ἡμαν. ἔπι » Χρκεῦς, ὄντων ἡ Εὦ.Α 

δὲ ἀκροξυρίας, εἰς Ω λογεϑέει αι ᾧ αὐτοῖς τίωω δικαιοσίϊυίω, ἐν εχὰ, Η ὸχ εἁσέρ ἀσεβὼν ἀπέϑανε. μόλις ΣΝ ὑποέρ ει 
κοίου ἧς Συποϑαινείται " ὑπὲρ Ῥβῆ ΤΩ  ἀγαιϑοόδ ὥχαπ πς ον ἢ Ξ 

μᾳ Συποϑανειν. Σωυίςησι: 2 , τίω ἑαυϑ᾽ ἀγάπην εἰς ἡμας ὁ Θεὸς, Β 
ὅτι ἔτι ἀμδρτωλῶν ὄ ΟΥ̓ΤΩΟΥ. ἡμὴ, Χραςὸς ἰτσὲρ ἱἑμὼν ἀπέϑανε. 

πολλῷ οἰῶ μᾶλλον δικαιωϑέντες νάυον Τῷ αἱ! ἀἡματ αὐ, σω- 
ϑηη δῆα δ άμξ Χὸ τὴ της ὀργῆς. «Εἰ [γ) δ ἐχθροὶ οντές ; κατηλλαγ5.- ᾿ 

ἡ πιςίς, καὶ ' καυτήργηται ν ὶ ἐπατίελίᾳ " ὁ γὼ νόμος ὀργίω κατερ-. ᾿ ; μδυ 1ῷ Θεῷ διὰ  ϑανάτου ' ὡς ἀνθ", πολλῷ μᾶλλον καΐζαλ 

γαζέται, οὗ  ὰ 5κ ἐς! νόμος, οὐδᾷ ̓ φήράρασις. Διαὶ “ποὺκ πί- ᾿Δ π΄ ἐν λα δύτες σωϑησόμζθα ὦ ΟΡ πη ἢ ζωῃ ἀφ. Οὐμόνον: 3, δλλὰ χαὶ 

ξεως, ἵγα, αἰ χέθαν, εἰς δ φῇ βεξαϊανῇ Υ ἐπατίελίαν παντὶ ΣἼῳ. Β δύ καυχῶμ αδρον ς ἐν τῷ Θεῷ δια Τῷ Κυδάίου ἡμμ ἴησο Χειςοῦ, 

ασέρμα τι, οὐ τῷ ὡκ τὰ νόμου μόνον, λα τς ̓7ῳὼ ὡκ πί πιφεὼς δὲ οὐ γώ τίωυ καταλλαγέω ἐλάξομᾶυ. Διὰ ζδτο ὥρη δὲ 

ΑἹ ζ πατήρ παντων ἱἐνὺμ, (αϑως ΤΣ, Ἢ ἑνὸς δῤϑρωπου ω ἱ ἄμδρπια εἰ τ 4 τώ ὑὐ τὼ εἰσῆλϑε » ΑΙ ' δια τὴ τῆς 

τυ δα ον ἱπατέροι πολλὼν ἐθνῶν τέϑεκά σε )κατέναντι οὗ ὁ φληξευσε Θας, ἁμδρπας ὁ " ϑανατος τὴ οὕτως ἐς παϑτοις δω ϑρῶποις ὁϑανα- Γ 

 Φ : ζωοποιοιίωτος Οι γεκροις,κὶ καλθιυωτος ζᾷ μη ὄντα ὡς ὄντα" Ἧς δυνλϑεν ἐφ᾿ ᾧ παντες ἡμῦρτον. Αγρα γαρ νόμου ἁμδρτα 

ὃς πτωβ , ἐλπίδα. ἐπὶ ἐλπίδι “ἰΖίςευσεν, ἃς Ὁ γβυεάς αὐτὸν πατέ-- ἰὼν κόσμῳ" ἀμδρτία ὃ Ὁ ὅκ ἐλλογεῖται, μη] ὄντος νόμου: Αλλ᾽ 

ΤΡ Α» ἐα πολλῶν ἐθνῶν, Ω ζρηυδμον, Οὕτως ἔςωι τὸ σπέρμα (υ.. ἐβασίλδυσεν ὁ " ϑανατος πὸ Αδαμ, μέχρι Μωσέως χοῦ οὐλὴ 

Καὶ μη ; ἀσθενήσας τῇ ἢ πιρῇ, » ἐ καπενόησε ὃ Ὁ ἑαυτοῦ σωμα ἠδν νε- Οις μή ἀμὸρ τή σαιντας ι Ἴῳ ὁ ὁμοιώματ τῆς ῷαξάσεως 

Φ  γεχρω εδρον,, ἱκατοντοιέτης που ὑπαί βχών να ἡ τί νέκρωσιν Φ μή- Αδαμ,) τς ὅ} τύπος ἤζομδυοντος. δ ἄχ ὡς φῦραπῆωμα, 

τρὰς Σαῤῥαξ᾽ εἰς 9) . χίεῦ ἐπαηελίαν τῷ Τν Θεοΐ οὐ ͵ διεκρίϑη τῇ τῇ α.-- οὕτω καὶ δ χάρισμα. «εἰ Πρ ὴ ἼΦ 5 ̓ ἑνὸς παροιπῆωματι οἱ οἱ πολ-- 

πιςία, ΝΥΝ ἀφεδαυαμωϑη τῇ πίςα, ὅὸις δόξαν τῷ Ὁ Θεῴ, κα Ὁ “λη-- λσί ἀπέϑανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάσας Τῷ δ: Θεοῦ καὶ ἡ μ δωρεαὶ . 

χίδατ τῇ ΤῈ ἑνὸς ἀὐϑρώπου ἔμσο ΧΟ ροῦ ἐς Οις πολλοις φγε-- 
βοφορηϑεὶς ὅτι ὃ ἐπήνϊέλται,δειυαπός ὅξι Ω: ποιήσοι. δε Ὁ κα 

γϑη εἰυπῷ εἰς διχοηοσύνίωυ- Οὐκέρρα φη; ὃ δὲ αὐτὸν μόνον ὅπ. ἔμλασευσε. "ἡ οὐχ ὡς δὲ ἑνὸς ἀμδρτήσαιντος, Ρ δωρημα" τὸ αδρ᾽ 

, ἐλογίϑ ἀυτὰ, »ϑλάχαι δέ. ἡμιας, δὶς ς μδνει λογέξεσθαι, ζις πιο, γὰρ κρίμα δ ὁ ἔνος εἰς κατακριμα, ὃ 3 λαξισμαὸκ πολλῶν 

σεύοεσιν δὶ Φ: ἐγείραντα ἴησοιιῦ 5 Κύρκον ἡμὴ οκ νεκρῶν, β παροιπβωμάτων, εἰς δικαίωμα. εἰ )γῶΡ Ἴῷ τῷ ΤΩ ἑνὸς “οαηω- 

χα ποιτέρφι αἴριτομὴς Οἷς κα ὑκ κ τϑέτομης μόνον, λα καὶ 
Οἷς φοϊχθυσι τοῖς. ἔχφέσι. ΩΣ ὧν τ ἢ ἀκροξυρίᾳ πὶ πίςεως Τῷ Ὁ παζος ἡ ̓- 

Γ μὴν Αξραάμ. ου γὉ διαὶ νόμου η ὁ ἐπατίελία τὴ Ὁ Αξρααμ, ἢ 

τῷ ασὲ βματις αὐπ' Ὁ κληρονόμον. αὐτὸν (ἢ ὅ κόσμου, »λα διὰ 

ϑριαιοσύνης πίφεως- ΕἸ ᾿ γιὸ οἱ οἱ ὧκ γόμου, κληρονόμοι, κεχένωται 

Ἴ, 

ὃς εϑρεδῦϑυ δια Τὰ παροιγηωματα ἡ μὴν, καὶ ἠγέρϑη δια πίω. ς μαπὸ ϑαναζος ἐβασίλάσε δια τῷ ὁ νος, πολλῷ μαλλον οἱ τίω 

Η͂ 'λχαίωαν ἡμᾶν. τὶς Δικαμωϑένπερ, οἱν ἐκ πίφεως, 4φιαού, ΗΠ Ἶτα ρμ τυ κοσείαι τῇ τῆς χαέρατος ἡ [ἡ δωρ: ρίας, τῆς δικαιοσύνης λαμ- Δ΄ ᾿ 
ΠΩ ἰω ἔν μὴ κοεὸς ̓ Θεὸν ΤῊ “ κὐϑ ᾿ μι γα ὄχορ πω ἢ βάνοντες, ἐν ζὼῃ βασιλϑύσοισι δι ἐ τοῦ κὶ ἑνὸς ἴησοΐ Χραροό. Α- Ι 

᾿ σού, ΦᾺ οὐ ὑ καὶ πίω. φερσαγωγέμΣ ἐύκαμδο οἢ πῇ πίζᾷ εἰοῖ ἔλό- θφ. οὦ ὡς δὲ ἑνὸς αὐναπωματος, εἰς παντας ὀὐϑρώποις εἰς 

ἜφεσιβιΔ ἡ κού ΤῊ Ἕ ἐλπί. ΗΕ κατάκριμα" οὕτώ καὶ δὲ ἑνὸς δικαιώματος, εἰς παντας ἀω.-- ᾿ 
ϑερόποῖς εἰς δικοωσιν ζωῆς. ὡς: γαρ διὰ. τῆς «ὐρακοῆς πᾶ 
ἑνὸς ὀϑρωποὺ ἁμδρτωλοὶ κατεραϑησαν οἱ ἱ πολλοὶ, ὀὕτω καὶ 

μόνον δ Ῥλὰ Ω ᾿καῤλῤῤμθθα ὦν ταῖς. ϑλίψε- 
δι 

ἴαχκα ξης βιθεοδη 



πὰς ἘΡΠΙΣΤΟΛΗ͂. 

διὰ τῆς ὑπακοὴς χν ἱγὸς δικοί καταρα ϑήσονται. οἱ πολλόϊ. Νό- 

μίος ὃ πουρήσῆλϑεν, ἵνα πλεονάση παροίηπϊωμα οὗ 3) ἐπλεό-- 

γωσᾷν ἡ ἱ ἐμδρῆδα ,ὑ ὑπερεπεδασευσεν. ἡ λαέμ' α ὥς ἐξασί- 

λόυσεν [ὲ ἁμδρτία ἐν τῷ ϑανάώτω, οὗπο καὶ. ἡ" 

σῃ διὰ φικαιοσίωνης εἰς ζωιὼ αἰωνιον, διὰ ἔην Χραςοῦ τῷ 

Κυρίου ἐδ. τί οἱ ἢ ἐροῦμδυ: ὀδιμδνοῦμδυ πὶ 

ἁμδρίέᾳ, ἕ (γα ἡ 
"ὃν ἢ ἐΙΦΥ: πῖὶν ἐπ ζίσομδρ: 

ἬΒ Ἔκ εἰς Κοαςὸν ἴησοω, εἰς “ὃν ϑαναντον ἀκ τ ἐξαπῆς 

ἀηρδυ: ̓ φἰδετα φημ οἱ Ἐ5ι δια 78 τῷ βαπῆϊσματος εἰ εἰς ᾧ 

ϑιάνα ΤΟΝ, ἵνα ὥρη ἠγέρϑν Χριςος ὡς γεκρών διὰ τῆς δόξης 4: « 

παζβεν οὗ οὕτω καὶ ἡμεῖς ὧν καινότητι ζωης αἷραπατήσωμδν. εἰ 

γα σύμφυτοι )έγρναμδω τῷ πὸ ὁμοιώματι τ ϑανάτου αὐτοῦ, 
5. , ἥ 

ϑλά κα! ̓ς ὁθατα σεως ἐσόμθα, Ούτ γινώσκοντες, ὅτι ὃ πα- 

λαιὸς ἡμδι ὀύϑρωπος σιβυἐςαυρώϑη, ἵγα κατα) 8 τ σώμα 

τὴς. ἄμδρπας, Ων» μηκάτις δουλάμειν ἡ ἡμας τῇ ἢ ἁμδρπᾳ. ὦγαρ. 

ρας βασιλό-. ̓ 

ρας πλεονώση ; Μὴ ὕἤθοιτο. ὄπινες ἀπεϑεῖνο- ̓ 

ὧν αὐτῇ : ἢ ἀγνοειτε ὅτι: ὅσοι 

᾿ 

"ἀδελφοὶ. ἡ 

δ 

Σσπυϑανῶν δεδικοίωται στὸ τῆς ὡμδρπας." εἰ ὃ  ἀπεϑείνομδυ 

Ψ Χραριρ,πιςεύομϑι ὃ ὅπχαι ̓συζισομδυ ἀυπῷ, εἰδότες ὅπ Χορ 

φὺς ἐγερϑεὶς ὡκ νεκρῶν, ἐκ θς Σστοθνήσκει: ϑανατος μάν χρυ ἔτι 
χυρκδγει, δ γαρ ἀπέϑανε, τὴ 7 ἁμδρῖεᾳ αἰπέϑανεν ἐφαπαξ' δ δὰ 

ὦν, ᾧ τῷ Ὁ Θεῴ οὕτω ὁ ὑμεῖς λογέ ζεαϑεἑαυτοις γέκροις δ ἢ 
ἡ ἀμδρτᾳ, ,ζῶνταρ ἢ Τῷ Ὁ Θεῴ ὁ ἐν ρας [σοΐ τῷ Κυεέῳ ἡ-- 

μι. Μή οιὦ Ὁ δασιλδέτω ἡ ἦ ἀμδοαὸν Ἰῷ θνητῷ ὑμὴμ σώ σωμὰ- 
᾿ς πὶ, εἰς Ὁ ὑπορώύειν αὐτὴ ὧν ταῖς ὀληϑυμίαις αὐτοῦ »μηδε 

παραττυύεπιὶ μὰν ὑμδμε ὁπλα, ἀφικέαρ. τῇ. ἡ ἄμδρπᾳ, » λα 

παιροιτήστοτε, ἑαυζοις Ἰῷ Θεῷ ὡς ὁκ νεκρῶν ζῶντα, Α μδι» 
ὑμλν ὃ ὄπλα δικαιοσίθης Ἰῷ Θεῷ’ ἀμδρήα, γαρ ὑμὴμἊ οὐ κυ- 

φιδύσφ" οὐγαρ᾽ ἐςε υὐυῦ νόμον, δ χσὸ λάθω. τί ̓ομῶν᾽ ἐς 

μδρτησομδω,ὅ ὅτι ὅκ ἐσμιέν: 75) νόμον, ὡὼν χαρὸ χάεαν; Μὴ γέ- 

2 , 

ἀνδρί. « 
ἊΜ 

1 ἀυτῳ. ϑι 

τς ω 
2 οὐὐ «ροὺ- 

μδριια 

τ ψοίτο, ἕῆς ἐἴδατε ὃ ὅπῷῳ Ρ χὐριρανετε ἑαυτοιΐ δούλοις εἰ εἰς ὑπακοίω, ἘΣ 
δοῦλοί ἐςε ὦ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμδρτίας δὶ ἃς ϑανάτον, ἢ ὑπακοῆς 

εἰς. δικαιρσύνίευ. ΕΧάρας δῷ Θῷ, ὅῃ ἐπεδοῦλοι ὧδ ἀμδρ- 
ἑιας,Ὁ ηκσύσοιτα ̓ῆς οκ καρδίας εἰς. ὃν ̓φβϑεδίϑννε τί τύστον. δησὰα-: 
χὐοδλ ἐλβιβιρωϑέρ, ὃ Στὸ πῆς ἀμὰ ρας, ἐδαυλρϑαδι σι 

ΜῚ 

τῆτι »ράμματος. 

ον, ΣΝ ρ Υδυυδα 

ΠΡΟΣ, ΡΩ Μ. ᾿ 

κουοσείυῃ. εὀὐϑθοθόπιν( λέγω, διαὶ τίω ἀβίνοον Ὡς σουρκὸς 

ὑμὴν. ὦ οπὸ 3:  φρρεφησετε ᾷ μδονὺ ὑμῶν δουλοι τῇ ᾿ ἀκαδορ 

σία καὶ τὴ ομίᾳ εἰς τίμλ ἀνομίαν, οὕτω γειω Ὁ πα φοιφήσοιτεζοὶ 

ἀραὶ 
ἥτε τὴς ἀμδρῖας, ἐλῴϑεροι ἵζτε τῇ Τῇ δικαιοσυνῆ.. ἴϑα οὐ καρ- 

πον εἴχετε τῦτε ἐφ σὶς γιω ἐπαιθεευεῶ ὅδε: Ὁ Ρ Σ τέλος ἐκείνων, 

ϑανατος" νωϑὶ 5  ἐλδυϑερωϑέντες δυτὸ τῆς ἁμδρπας, δουλώϑεν- 

γες δὲ τῷ Ὁ Θεώ, Ἔχοῖ "ὃν καρπὸν ὑμὰμ εἰς ἁ ἀγιασμκον, ΖΚ δὲ τέ- 

λος ,ζωϊὼ αψώνιον. ζ γὰρ ὀψώνια Ῥ ἀμδρπας, ϑανατος" κ 

ὃ χάθισμα ᾳ Θεοί, ζωή αἰώνιος ὩΣ Χραφώ ἰνσοδ τῷ Κυρκῷ 

ἰἐμῦμ. Η ἀγνοεῖτε ά 'δελφοὶ (μινωσκοισι ΡΟ νό νόμον, 

λαλώ) δε γόμμος κυραϑυ4 τς ἀὐϑρωπου ἐφ ὅσον χφόνον ζ: : 

ἰς )δ ὑπανόξος γαυή ᾿Ἴ]ωὡ ζῶν ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ" ἐαν 5 ά- 
ποϑανη ὁ Δϑήρ, κατήργηται Σστὸ Ἰάνόμου {' Φδυδρος. ἀρᾷ οαὺ 

ζῶντος Ἡλωνδρὸς μοιχα. λὶς λφηματος, ἐὼν ὅβρηται δὐδρὶ ὁ ἐπε-- 

ρώ" ἐὰν δὲ δἈτοϑάνη ὁ ὃ δώήρ, ἐλάϑέρᾳ ἄξὴν δυτὸ φ νόμου, ] 

μὴ Φἢ αὐήω ἡ μοιχαλίθα, δβυομδύίω ἀνδρὶ ἑτέρῳ. (ἧςτε, εἰ-- 

'δελφοί μού, (αι ὑμεῖς ἐϑανατω ϑητε Τῷ νο εἰ: δεοῦ Τῷ τε σώμα- 

τὸς τοῦ Χραφοῦ εἰς Ὁ ἡβέϑαι ὑ ὑμας ̓ ἑπέρῳ Ἴως ὧκ γεκρῶν ἐ- 

γερϑέντι, ἵνα κριρποφορήστωο μδυ Ἴῳ Θεῷ. ὅτεγδ ἡμῶν ἐ ἐν τῇ 
σαυρκ, Ὡἀ παϑήματα Τρ ἀμδρϊεῶν. ᾧ διὰ ἢ γόμου ὠνηργεῖς. 
“ὸ ον Οις μδων ἡμὴ» εἰς ἢ κα ρποφορησοι Τῷ 5 ϑυνάτω" νιοὶ 

ὃ καπυργήϑημν Συτὸ Ὁ ἡνόβλου, ἡποϑαινόντες ὁ ἐν ᾧ κατειχόμε- 

γα, ὥςτε δουλόυεν ἡμας ὃν καὰνότητι πνδυματος καὶ Ὁ, οὐ παλαιό- 

Τί οιὦ ἢ ἐροῦμδυ,' ὁ νόμος ἁμδρῖα: Μη 

οὐδοιτοϑλα Ὁ ̓ ἀμδρῖεαν: ἐῆς ἔγων εἰ μοὴ δεὰ νόμκου. τω 4: γα 

ιϑυμίαν ἀκ ἡδήν, εἰ μὴ ὁ νόμος ἐλεῆν, Οὐκ δ ιϑυμησές. 

ἀφορμήν ἣ ᾿ χα υ σδε ἣ ὡμδρῖμα δια Φοντολὴς κα ἀργασοτο ἐ τ 

ἐμοὶ παοῦ . ὀδιϑυμίαν ως “ὦ νὸ γόμϑυ ἀμδρῖδα νέκρά. ἐγὼ: ὃ 
ἔζων χωεὰς νόμου ποτά" ϑούσης ὃ ἜΣ ἐντολῆς ἡ ἀμδρῖια ̓  
ᾧῃσεν, ὁ ἐγω 3 ἀπέϑανον" "Ὁ εὐρέϑη μϑι ἡ ̓ ντολὴ ἢ εἰς ζωίω, αὖ 

Κι εἰς ϑανατον. ἰξ »Ὁ ἁμδρπα ἀφορμίω λοίξουσαι, διὰ Ὡς ὡν- 

τολῆς, ὀἰξωπατισε με, καὶ δὲ αὐτῆς ἀπέκχ)εινὲν. ὥρπι Ο μδὼ 

νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ̓υτολὴ ἁγία κ ὃ δικριίαν χοῦ ἀγα.ϑή. Τὸ οἰὦ. 

υλφὶ Τῇ ἢ δικαμοσύνη εἰς ἁγιασμόν. τε γ ὁ ἡ δοῦλοι ἡ 

Β.’ 



μεν τ ΟΝ τς δ νεῖν Ζ ΟΎΨΟΥ 

πο στ σφοινατακονεν ὦ τϑοντατεενατενπανωντα τσσναν»-Ὑγ.... :-Ὁ.σνοστασιον 

΄ 

ἱ ̓ 

! : . 

ι΄ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ἀγαϑὸν, ἐμοὶ γέσονε ϑάνωτος; Μὴ γγδοιτο" δλλα ἡὶ ἐμδρήία “να 
φανῇ ἁμδρπηα διὰ ἃ ἀγαϑοό μοι κατεργαζο μϑϑη ϑυναον, 

ἥα ἥμψηται καϑ' υασερξολίες ὡμδρτωλὸς » ἁμδοπα διὰ τῆς 

εὐτολῆς . Οἰδαμϑυ γα ὅτι ὁ νόμιος πνθυμαϊεκὸς ὅξιν᾽ ἔγω δὲ 

᾿σονρκεκός εἰμι, πεχοοο μῦθος σὺ πίω ἀμδίπαν. δ)» κατερ- 

γαΐξομαι οὐ γινώσκω" οὐ γὸ ὃ ϑέλω ζουτο χοσῴοσω, δλλ᾽ ὃ μι- 

σῶ ζουτὸ ποιώ᾽ εἰ 3 ὃ οὐϑέλω ζουτο ποιώ, σύμφημι τῷ γόμω 
Ὁ Ὁ 4 Ϊ Ν ΔῸὺ τους: ᾿ | »ιλεφν »ε» 

Σ ΟΙ χφ λοςναῦ! Ὁ σἈ {τι ἔγωω κατεργάζομαι αὐτὸ ΣᾺ ἢ οἰκουσξι, 

ἼΞ] 

3 ᾽ χε ! δ λε . ᾽ “Ν} » Ἁ ] 3 “ἷἧῪ 

ὧν ἐμοὶ ἁμδρτια" οἱδὰ 2.) ὅτι χᾷκ οἰκεῖ ὧν ἐμοὶ ζουτεοῖν ὧν τῇ σουρ 
[ » ! ν οἱ " ! χὰ " 

χά (μου, ἀγαδον "Ὁ 2. ϑέλειν προάκειται μοι. τὸ ὃ κατεργάζε- 
λ ᾿ νον» ε ͵ . λὰ «1 | Ὁ ΣΪ λ , »γἡ 

τὼ καὶ λον οὐχ εὐθάσκω. οὐ γὸ ὃ λὼ ποιὼ ἀγαϑον ΣᾺ ὃ 
5», κα λ΄ »“» Ι γιὰ » ; τ) Ἷ ἂν 

οὐ ϑέλω κακὸν, ζου»» χοδφίοσω. εἰ ἢ ὃ οὐ ϑέλω ἔγω ζυτ ποιώ, 
3 »ἱ ᾽ λ Ι , Ἃ ᾽ ,Ἶ,γ» “Ν ᾽ ᾽ λ ε 

5 ἔτι ἐγὼ κατεργώζομαι αὐτὸ, δλλ᾽ ἡ οἰκουσο ὧν ἐμοὶ ἀμδρ-- 
! 1 Ὁ] Ν, “αἷς ΦΡΝ, δ ᾿ 

πα. Ευδάσκω ὡρα, ὯΝ γόμμον πῷ ϑελονῖε ἐμυσὶ ποιεῖν "ὃ Κα λον, 
“Ἐν νὰ ᾿ [. 1 ὡς οὐ “᾿ κΥ ὅπ ἐμοὶ τὸ κακὸν πουραίκειται. σίωωή δόμα “Ὁ τῷ νόμω Θεοῦ 

καὶ (Ὁ ἔσω δ ϑρορπον' βλέπω 3 ἕτερον νόμον ον Οὶς μδηεσι μου 

δώτιςρωπευο μϑυ(ῷ τῷ νόμω Τὰ νοός μου, Κα] αὐχμαλωπζον- 
Ϊ Ἐφ ! Ὅτι τε Ι Ἧ », “ Ι 

τὰ με τω νόμωτς ἁμδρπας Ἴῳ ὄντι ον Ὅι!ς μδλ σι μου. (ζ.- 

λαΐπωρος ἐγω δϑρθοπος", τίς μὲ ῥύσεται ὡκ τοῦ σώματος Τὰ 
ϑανγάτου Τυτου; δύχαριφῶ τῷ Θεῳ δια ἰησοί Χοαςο το Κυ- 
δέου ἡμὴ...) Αφᾳ οὐὖῦ αὐτὸς ἔγω ̓ Ἴῳ μὴν νοὶ δουλόίω νό- 
μωθεοό, τῇ ἢ σουρκὲ,νομω ἁμδρπας. Ὁ 

Οὐδὲν ὥρα γι κατάκριμα ζρις ἂν Χραςῷ ἰησοῦ μή κι 

᾿ σείρκα «ὐἰδαπατοῦσιν, δλλὰ κα πνέμα" ὁ νόμος τοῦ πνδύ- 

ματς τῆς ζωῆς - Χριφῶ ἴησο ἠλδυϑέρῳσέ με Στὸ ὦ νόμου 

τῆς ἀμδρῆας χαὶ τοῦ ϑανάτου . “ὃ γὸ ἀδευύατον τοῦ γόμου ον 
ᾧ ἡεϑένά δια τῆς σουρκὸς, ὁ Θεὸς ζ ἑαυτοῦ ἡόν πέμψας οΨ ὁ- 

μοιώματι σουρκὸς ἄμδρπας, καὶ θὰ μδρτίας κατέκρινε 
ἀμδρήαν ὼν τὴ σανρκὲ, ἵνα ὁ διζαίωμα, Τὰ νόμου πληρ4».35) 
ον ἡμὰν ζις μνὴ κτὶ σεῦρκα ξιπατοῦσιν, δλλα καὶ πγῴμα.Οἱ 
» κτὶ σείρκα ὄντες Ὁ τῆς σουρῤκὸς ̓ φρονουσιν' ᾧ 3 "ὐὰ “ν ἐ-- 

μα "ὦ Τὰ πνδύματς . ὁ γὸ φρόνημα τῆς σουρκὸς, ϑυυναλος' 
εἴ τὸ δὲ Φρόνημα τ πνδίματος ) ζωὴ καὶ εἰρίωυη “ δεότι τὸ φρό- 

᾿ δῇ ῃ - ;» 4 . δὲὰῳῴ δ ΄σω 3 

μα τὴς σούρκος, ἔχθρᾳ εἰς Θεόν" τῷ .Ὁ γόμω ἤξ Θεοό οὐχ 

"πόρς ν 

μ» ᾿ 
ογ. α.1.17 

᾿  ρις δὲ ᾧ. τα 

4» ΝΣ 

λ φγοίμου. 

᾽ - 

1 ὗ ἐνοικοιῦ- 

Ὡς. αὐτὰ 

! 

2 συ[κληρον ὁσ' 

6]. μα, 

᾿ς 

1. (Ω 

θ.ια. 

: : τροσευξώ-- 

; ἔβα. [ 

6 ὡῤύπι. 4. 

41} ἀϑιγεία. 

Ψ 

ΠΡῸΣ ῥδΩΜ.". [7 

εὑ ποτά οσεται" οὐδὲ γὃ δε αἷ).Οἱ 3) ἐν σουρκὲ ὄντες Θεῷ δρέ- 

στο! οὐ δειυ ανται . ὑμεῖς ἡ ὐκ ἐσὲ ομισουρκὶ, δλλ᾽ ἂν πνδμαπ, 

εἴπῷ πν δῦμα Θεοό οἰκεῖ ἐν ὑμὴν. εἰ δέ ες πνμα Χραςοό ἰρς 

ἐχή, ἐδ ἀκ ἔσιν αὐτῷ. εἰ 3 Χειοὺς ἐν ὑμὶν, ὁ μδῦ σωμανε- 

κρὸν δὲ ἀμ παν, τὸ ἢ πνεῦμα ζωή διὰ δικαιοσωυίω. Εἰ ὃ ὃ 

πνᾶῦμα Τῷ ἐγείραντος ἰησοιώ ὡκ νεκρῶν, οἰκεῖ ὧν ὑμῖν, ὁ ἐγεί 

ρας (Ὁ Χοαὸν ὡκ νεκρῶν, ζωοποιήσᾳ κά] (ᾷ θνητὰ σώματα 

ὑμὴμ, δια Ὁ ἀνορῦνεν ιν πνεῦμα ἐν ὑμαν. ρα οὐ, ἀδελ:- 

Φοι, ὀφειλέται ἐσμεν τῇ σαρκὶ, τῷ κτλ σιέρκα ζω "εἰγδκα 

σεέρκα ζητε, μδηετε Σστοθνη σκειν᾿ εἰ ἢ πνόυματι τὰς ποράξεις ἅ 

σώματος ϑανωτοῦτε, ζήσεθε. σοι »ὁ πνεύματι Θεοῦ ἀκ οΥ), 

οὑτοίεἰσιν ἡοὶ Θεοὶ γὸ ἐλοίξετε πνεῦμα δουλείας πόλιν εἰς 

φὸξ ον δλλ ἐλοίξετε πνέμα ἡοϑεσίας, ἂν ᾧ κρώξομῆν,Αξξα 
ον ἐς ἘΣ ἐοΣΝ , φ φρρη 
ὁ πατήρ. αὐτὸ ἢ πνέυμα συμμμιωρῆυρει τῷ πινδυματι ἡ μὴμ ὅτι 
» δ. τ ἕ 5». 1 Ν Δ ) “01Ἃ 

, ἐσμέν τέκνα, Θεοῦ. εἰ Ὁ τέκνα," Κληβονόμοι - κληρονόμοι μδρ 

Θεοό, συϊεληρονόμοι Ἐ Χραςοό, ἐἰπῷ συμπά χομϑυ ἵνα ᾧ σὰω- 

δοξαϑωμϑρ. Λογίξομαι Ὁ) ὅτι ἰῶκ ἄξια ῷ παϑήματα Τῷ 

νυ καιροῦ χσοθὸς ̓  μϑνουοῦ δόξαν Σποκαλυφϑώωνα εἰς ἡ-- 

μαξ.Η γὸ δυτοκα ροιδοκία ᾧ κίέσεως Σὲ Στοκαάλυνψιν ἢ" ἐῶν ὥ' 

Θεοΐ ὠπεκδέχᾷ).τῇ )0 ματαιότητι ἴᾷ κτέσις ὑπεταγ»,ἐχ ἑκοῦ-- 

στε. Σλλαὶ δια δ' ιἰπυδάξαντα ἐπὶ ἐλπὶ δε" δτὶ ̓  αὐτῇ ἡ κίίσις Ἐ-- 

λδυϑερφοϑήσᾷ) τὸ ᾧ δουλείας ὦ φϑορας εἰς ὁ ἐλδυϑερλαν ὃ 

δύξης τὴν τέκνων Ἔ Θεοῦ, Οἴσαμδυ γωρ ὅτι πώσω ἡ κπσις συ- 

σεν ζει καὶ σιλυωδενᾳ ἀγα ἐξ νι" οὐ μϑνον δὲ, δδλα Ὁ αὐτοὶ 

γίω ἀπτυρχίωω ᾧ πνεύματος ἔχοντες δ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 

σενα ζο "ῶν, οϑεσίαν ἀπέκδεχὸ μῆνοι τίω Σπολύτρῳσιν ᾧ' σω- 

ματος ἡμ)μ" τῇ γα ἐλπίδὲ ἐσωώϑημϑυ. ἐλπὶς δὲ βλεπομϑμη,ῦκ 

ἐςιν ἐλπίς "ὃ ἊΝ βλέπειϊες ᾿Π χαὶ ἐλπίζει: εἰ 3 δ οὐ βλέπομϑυ 

ἐλπίξομδυ,, δέ ,σσομονης ἀπεχδεχόμεϑα ,, Ὡσαύτως ὃ καὶ 

δ) πνεῦμα σὰυωδελομ(αν)" πῶς αἰϑενείαις ἡμὴμ" Ὁ χὸ τ 

᾿χαϑοσευξωμεϑα καϑὺ δέῖ, ἐῶ ιδδεμϑρ, Σ᾽ αὐτὸ ὃ πνεῦμ 

ὑπβεντυχάνει ὑχσὲρ ἡμὴ ςεναγμμοὶς δλαλήτοις. ὃ 3 ἐρδυνῶν 
Αι το, κι [ 4“ΠὙὍὌῪ “Δ λ» 

ταῖς καρδιας, οἱδὲ τὶ Ὁ Φρονημα τ' πν ματος, ὅτι κ'' Θεονῶν- 

τυχάν 4 πσὲρ ἁγίων. οἰδαμδρ “Ἱὲ ὅην Οἷς ἀγαπῶσι 4) Θεὸν 
ΒῊ. 

ΝΝ 
Ν 
ς 

Τάγατ. 1. Α 



18 ᾿ἘΕἘΠΙΣΤΟΛΗ 

παύτα σελυεργεῖ εἰς ἀγαϑον, Ὅῖς καὶ χσοόϑεσιν κλητοῖς οὖσιν. ὅτι 
2 οιὶ πσοοέγνω, καὶ πσοοώρκσε συμμόρφοις τῆς εἰκόνος Τῷ υἡοδ 

ΣΦ ἀρ εὐθο ἕε νἀ 0} ἢ 
ο ῳτδφώθασε, Ούτοις ΧΟΗ ἐκῴ λέσᾷ ̓ Ὡ οιἕ ἐκᾷ λεσξ : Ούτοις καὶ 

ἐδυκοωσεν" οι 5 ἐδικαίωσς, ζούτοις καὶ ἐδοξασε. Τί οιῦ ἐροῦ- 
μδυ «ποῦς ταῦτα εἰ ὁ Θεὸς ὑποὲρ ἡμὴμ, 1ές κα. ἡμὴμ; ὅςγεξ 
ἰδέᾳ ὧξ ὧκ ἐφείΐσουτο, Ἀλλ᾽ ὑπσὲρ ἡμὴμ πωΐτων »ϑ έδωκεν αὐ. 
τὸν, πῶς ὀὐγὲ καὶ σιὼ) ἀνπὼ (᾿ πωύτα ἡμῖν ̓ ΄χαρίσεται; Τίς ἐ[-. τ λεῖον. 

» καλέσᾷ καὶ ὠκλεκτῶν Θεοΐ, Θεὸς ὁ δικῶν, τίς ὁ κατακρίψων; 

Χραςος ὁ Σστοϑανῶν, μᾶλλον ἢ χαὶ ἐγερϑεὶς, ὃς ἡ ἔσιν ἐν δὲ- 
Η ξιξ Ὁ Θεοό, ὃς καὶ ἐντυτχὰνᾳ πέρ ἐμὴ). τι ἡμας χω-- τγ 

Εἰσά ἀπὸ τῆς ἀγαπὴς “- Χραςοΐ,; θλίψις," ςεγογέυ οία, ἢ σδυω-- 

γμος, ἰζλιμὸς, ἢ γυμνότης, 1ὲ κίνδεωος͵ ἢ μάχαιραι; [καϑαὶς 
ἔώμγδ» γέχραπβαι, ΟἿε ἐνεκά, (φυ ϑανα»ούμβθα ὅλίω πίω ἡμέραν, ἐ- 

» λολέοϑημδυ ὡς χσρόξατα σφαγῆς.) δλλ᾽ ἐν ζύτοις πάσιν ὑ- 
“νικῶ μϑυ διαὶ τῷ ἀγαπὴ σαντος ἡμᾶς εἶ πέπεισμιαι » ὅπ τε "Χειρδ ἐὰ 

ϑόνατος, οὔτε ζωὴ, οὔτε ἀγζέλοι, ὅτε Ὄρχαι, οὐτε διωυάμεις, τε 
ὀψέ τα, ὅτε μϑηοντα, οὔτε ὕψωμα, ὅτ βαϑος, οὐτέζες κτίσις 
ἑτέρφι δεωυή σε!) ἡμᾶς γωρέσαι Σύτο τῆς ἀγάπης Φ Θεοῦ, Δὰν 

θ΄ Χραςῶ [ἰησοΐ τῷ Κυρλῳ ἡμὴ. Αληϑηαν λέγω ἐν ισῇ 

Χραφω, οὐ ψεύδομαι ) συμμιωρ)υρέφης μϑι τῆς σϊλυφδήσεως 
μου, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοι δὶ μιεγαίλη .  ἀδιάλει-" 

ἐ ΤΣ Δ ΔΝ 

] 

πραξ 8 ΠΝ δ" ᾿ ἜΝ γε Ὅτι ; α χορ... 8 τῆος ὀδιυυν ( κα ρδιᾳ, ε ηὐχομίω "Ὁ αὐτὸς ἐγὼ ὀμάϑεμα 
ἐῇ πὸ 5 Χραροδ ὑαϑτρ Τ' αδελῷων μου ἢ συτίενων μου κοι 

« ᾿ ο “Ἥ “ἂἜ εεἢ «Ὁ αἡ Κιφιβὺ σαρκαν͵ οἰτινές εἰσιν ᾿σρφιηλιτοαι ἡ, νη υοϑεσία ᾷ ἢ δόξα καὶ αἱ ἜΝ ο “ Ἀ 4φ- ! ε ί .» “ ε Ἐφεσ δῦ 9). ΚΟ οἷ γομλοϑεσια, ὡς λφτρεια Ν ᾿ Ομ ἐπατίελίαι, ὧν Οὐ 
3 Χ «ν᾿ Ι εν» Β πατέρες, χα ἐξ ὧν ὁ Χέαςος, Τὸ καὶ σαέρχα, ὁ ῶὡν “᾽πὶ πάντων 

ἈΡΩΣ Θεὸς δλλογητὸς εἰς οὖν αἰῶνας. ἀμίω εἶἐχ οἱ 3 ὅτι ὠκπέηήω.- 
ἐν: Σ᾿ χι ᾽ ! ε "2 αὶ “" 72: Αϑ 905 Θεοό "οὐ )Ὁ σαντες οἱ ὡς Ισρφηλ, τοι ἴσφρᾳήλ' 

- ᾿Ξ , ς 3 » λ Ι ! σφ »» Γινιχα. Β » 06. Οἢ ἐσ ἐώ ὑρὼ Αρρφαμι, ἡκο ἐμ χυνούαι δλλ 22 ἴσαακ 

» Κληϑήσεται σοὶ απέρμα, ζυτείν, οὐΐᾳ τέκνα ὁ στρ )ς, ταῦτα 
τάαταὰ τέκνα “8 Θεοόδ, δλλα ζᾷ τέχνα τῆς ἐπατελίας λογέζε) εἰς ασέρ 
Τα ν.Β . ὀνν “ τε ἢ προροι κι ὰ ͵οδν ἐ "μα ἐπατίε ἐλίας γωρ ὁ λθος Τοῖς, Κατά ᾽ καέρον ζυτν ἐλά,- 
Σέρχα Γ » σύμία!, Καὶ ἔφουι τὴ Σαῤῥᾳ ὑός. Οὐ μόνον Ἄς λα καὶ δεξέκκᾳ 

.᾿ 

δ ΤΙΝ 
ἂν ΤΩΥ͂. 1ᾶ 

ΠΡΟΣ ῥΡΩΜ.. 19 

(δέ ἑνὸς κοίτίου ἔλϑυσιι ἴσοιακ ἐξ παζος ἡ μλμιμήπω 0 γβυνη- 
; λ Ι- ὙΠ εσ . ΠΑ 

ϑέντῶν, μηδὲ “ραξαντων τ ἀγαθὸν ἢ κακὸν, (να ἡ κατ οκ-- 
λ.» ἰ ! ᾽ » 5" ᾿ ς., Ὁ Σ ΟνΝ 

λογέευ Ὁ Θεοό χορόϑεσις μϑυη,) έν οἷξ ἐργῶων, ΣᾺ οκ ΤῈ κα-- 
ἶ το γυνε| »"» “ὉὍ ὃ Μ ες Ζ ί τ» [ 

λοιυτος ἐρρηη αὐτῇ. ΟἿ ὁ μείζων δουλόδυσά πω ἐλοιασονι. 
ν., . »»" δὴ ἘὮἘ ΝΡ ΈΩ [ 

καϑῶς γέγραπῆαι, Τον Ιωκῶθ ἡγαπήσω, 1 5 ΓΙσαυ ἐμάσησεοι. 
5... ο΄ ἜΝ, κι ιί αλ δ. . τα 

Τί οὐ ἐροῦμδυ ; μυὴ ἀδικία κόρα Ἰῷ Θεῷ ; Μὴ μόνο. Ἰῷ 
Ξετι “ΘΟ 9. δον, νι γ᾽» ΓΔ. Χ. 

γαρ Μωσῃ λέγά, Ελεήσω ὃν ἂν ἐλέῶ, ἄφὴ ομκτειρήστ ον δ οἵ-- 
Ἵ ΠῚ γ᾿} ᾽ λῳπ | τα, 5 λ 

κτείρω.. ἄφοι οι οὐ Τῷ ϑέλοντος οὐδὲ “’ τρέχοντος. δλαὶ ποῦ : 
2 ΩΝ ͵ δ ς χ “ λον ) 2Ν 

ἐλεοιῶτος Θεοῦ. λέγ γὼ ἡ γδαφη τῷ Φαραω, Οτιεἰς αὐὉ 
“,ἰἩι φΞἷΪῇΤ[φΚ’ΟΦΕἫΕΠ. ε ὙΨὌΌΝ, ᾽ λ Ἃ ! Ϊ 

ζυ» ἐϊξηγάρᾳ σε ὅπως ονδείξωμαι ἂν σοί τίου διιωυαμάν μου, 
« ἊΝ " !. : " Ὅς, ὯΝ. τ αἱ Μὰ 

καὶ ὅππως διαιτίέλη “ὃ ὄνομα μου ὃν πάσῃ τῇ γ . Αρφι οιῦ ὃν 
ΠΝ Δ ΟΠ νι σφ΄, μι -! 

θέλε ἐλεᾷ, ὃν ἢ ϑέλει σκληβωρᾳ. ἐρεῖς οὐ μμοι, Τι ἐπι μεμφε- 
“Ν Ι ᾽ Ι αἰ ΟΝ “.,07 

ΤΟ" τυ ̓ Ν βουλήματι ἀν τίς Δῤϑέςηκε:; Μενοωργέ, ὦ δω 369ο-- 
λ, .Φν ᾽ : ! ᾿ 9 λν. Νχ ! , 

σέ, σὺ τις εἰ 0 Δλὠτα ποκρινόμδυος Ἰὰ Θεῴ; μὴ ἐρε! 5 πλασμα 
““ ! ᾿ ᾽ ε λυ» 5 ᾽ 7 ε 

πῶ πλάσαντη. Τίμε ἐποίησας ὅτως; ἢ σκ ἐχή ὀἰξοισίαν ο κεροι- 

ΩΣ Ὁ 

.- ΩΣ 

μεις ΤᾺ πηλοῦ, ὡκ τοῦ ἀϊδδ᾿ Φυῤφίματος ποιήσοι ὃ μων εἰς ἵν: 

μίω σκῶζος, ὃ δὲ εἰς ἀϊιμίαν ; εἰ ὃ ϑέλων ὁ Θεὸς ἐν δείξα,ϑαι 

τίω ὀργίω), καὶ γγωράσοι τὸ διινατὸν αὐτῷ, [εὐείκαν ἐν πολλὴ 

μακροϑυμίᾳ σκϑίη ὀργῆς κατηρπσμμένω εἰς ἀπώλοίαν, χα 

ἵνα, γνωράση πὸν πλοῦτον τὴς δόξης αὐτοῦ «πὶ σκϑ)η ἐλέοις ἃ 

χοοοητοίμασεν εἰς δυξαν' (οιξ νὸ ἐκαίλεσεν ἡμᾶς, οὐμόνον ὦξ 

ἵνδδων λα κὴ ἐξ έβνῶν, ὡς καὶ ἐν τῷ ὥσηξ λέγά, 'Καλέ- 

στ Ὁ καὶ λοιόγ μου, λαὸν με, Ὁ Κ ἐκ ἠγαπημϑμην, ἐγαπημδυίω. 

"Καὶ ἔςου,ὡ»7ᾧ τόπω ὅ ἐῤῥήϑη αὐτοῖς, Οὐ λαὸς με ὑμεῖς, ἐκ 

κληϑήσον ται ἡοὶ Θεοῦ ζῶντος . Ησαϊζας δὲ κραζᾳ υτσὲρ “Ὁ 1ἴσ- 

ορὴλ, Ἐὰν ἢ ὁ δριθμὸς τὴμ ἡ ὧν [σ᾿ δοιὴλ ὡς ἡ ὠμμος τῆς ϑεε- 
λοίατης, δ κατάλειμμα σωϑήσεταῃ - λόφον 9) σιωυτελῶν καὶ 

σὶϊωτέμνων ὧν δυκαμοσζμη, ὅτι λόγον σωτετμημϑμον ποιή σῳ 
κ -“ “- ᾿ ει μ} σι. λ΄ 

Κύρκος Φ}ὶ τῆς γῆς. Καὶ καϑῶς χσθϑείρηκεν Ησρας, Εἰ μὴ 

Κύρκμος Σαξαωθ. ἐβκατελιπέν ἡμῶν ασί ρμα, ὡς Σόδομα δύ 

ἐγθυήϑημϑιυ, ὁ ὡς Γόμοῤῥα δι ὡμοιώϑημϑυ.) Τί οι ἐρου - 
μῶν, ὅτ ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα. δικαιοσίνην, χατέλριξε δικαμο-. 

σίωϊω, δικᾳ ὁσία ὃ ὃ κ πίξεως “ἰσεφῆλ δὲ διώκων νὸ- 

μον δικαιεραύνης ἐς νόμον δικοί!οσίωϑης ἐδ Ἐϑε 
Β.1}, 

ΝΝ ΐΪ ,Κ 

δλλάπι; ἡ 

ὧν θ 

Γεχ 

Μάικαχια. Α΄ 

Ἐξοδ.λγιὰ 

Ἐξοσγ.8.Δ 

Σοφίας 6. Β 

ἡσαῖν ΑΚ} 

ἑερεμοι. 

Ἡσκπιν Ε 

Ἡσοῦνα. Ὁ 



ϑρσαν. ππιμεν 

“Ξ,ς ἜΣ πττα 

πχτκαςν πος. ᾿ς ΕΣ ΜΝ δὴν εν ἀν τ τος ΤΩΣ ΚΝ 

ἐρόσος ΣΝ ομο σον τον ΣΝ, τ ΕΝ ἀἕἔἔεἔνοονς- -- ΠῈΣ ΝἿν ὍΣ ΛΩΝ πὴ ΟἹ ΠΞΣΣΕΞΞΙΞ 
- “Ὁ ᾿ ᾿ 

ν 

μὰς. -πσακας σὸ, 

Ἐπ σσσσον, πο το στν Ν τ 

Ξ ͵  σάν γγ.Α͂ 
ἰω.ιβ.2 

᾿ Ἢ 'σαΐν γβ “ἢ 
“, ; 

γανμ α.ἃ 

Ἡσαὶν μι 

α«-πεῇ.β.α 

Ἡσαϊν χη. ἃ 

Γάατ ΓΔ 

λδυύτον. Α 33 

ἐζεκιχ.Β 

25.7.8 

Δόντολ.Γ ν᾽ 

Ἠδαϊν χη. ᾿ 

-Τωήλ ΔῊ Γ.- 

πραΐι β. 

Ων 

ϑδρν, Α͂ 

Δάντοδιῦ , λίρώ Μὴ ὑπίγνω Ἰοῤῥαὴ 

ΕΝ ἐΠΙΣΤΟΛΗ. 

ἐκ ὸκ πίσεως, ξὼ ας ὀξεῖ ἐργῶὼν Ὑόμωυ᾽. . πυδϑσέκονψαν" 

πιρεύων ἐγ οὐ  καταιημαυϑήσεται. 

᾿Αὐδελφοὶ, Ἴ μδὴ δ᾽ δοχέα, τῆς ἐμης καρδίας, καὶ ἡ δέησις ἰς 

᾿μδρτυρα τ αρανῶ 
25. αὐτοῖς ὅτι (ἢ λον Θεοδε ἐλθυσίν,δν ΝΝ οὐ κατ  ὀιγνῶσιν' ἅγνο- 

᾿Πριΐοτες ΟΣ Τ᾽ ὅ Θεοΐ δικαιοσίίω, Καὶ ἡ ηζευ ἰδίαν δικαιοσίμθην 

δυτοιώτες «ἡ φῆ σοι! , ἢ δικαιοσύνη ᾧ Θεοό οὐχ ὑπετάγησαν. ΤΆ 

᾿ πσϑὸς δ Θεν' ἰασὲρ ἥν Ἰσϑοήλ ὅξην᾽ εἰς σωτηρίαν. 

λός Ὑρνὸ νόμου Χέρρος, εἰς δυχουοσύνίευ π παν τῷ πιςεύοντι. Μω 

σὴς γ γράφει ̓ ὁ δικαμοσυνίωω τίω ς ὼκ δῷ νόμου, “ὅτι ὁ πονήσας 
““4) 

σύνη ὅτω λέγ, Μη πῆς -Ψ Τῇ ἡ καρδίᾳ! σοῦ, τί δμϑαξήσῷ) εἰ εἰς Ὁ 

ἐρανόν τουτὶ ἔ ἐς! Χραρον καταγαγεῖν. ὴ ΚΙ καταξίσῷ εἰς  ἀ- 

ξυδτον; ζυν ἐσ! Χοκρὸν ὡκ νεκρῶν ὀανγαγεῖν. » λα τί λέγ᾽ 

Ἕπις (υτὸ τὸ ῥῆμα ε ἄξι᾽ ς Ψ τῷ σὐμαπ ! (ου. κὶ Ὁ ων Τῇ ἢ καρδίᾳ σου. 

Ουτε ε ΩΣ ῥιμα ὁ πίςεως ὃ ἐ κηρύονορδυ, ὃ ὅτι ἐὰν ,ὁμολογήσηξ ὧν 

ῴ οὐ οὐματί ρου Κύριον ἴηι , ὃ πιςεύσης ὡν τῇ ρδίᾳ Ου ὅτι 

ὁ Θεὸς αὐτ' ἡγήρενὸκ γεκρῶν, στυ,ϑήση καρδίᾳ Ἄδ εἰς δὲ 

καιοσύνίωυ, σὐματ ὃ ὁμιολογεῖται εἰς σωτηρίαν. λέγ γὉ ἡ ἢ 2ξα 

Φή, ̓Παςὸ πισεύων ἐγ' ἀυπὸ οὐ ̓ καταμαυϑήσί). Οὐ γαρ ΤΙΣ 

διαςολήῆ ἰουδαμετε ὦ λλίωος ὁ ὃ αὐτὸς Κύρμκος παϑῶν πλε 
ἀν» 

τῶν εἰς παιντας ὧν ᾽ δλικαλουμδροις αὐτὸν «Πας 50 ὃς δὼ ἐ- 

πικαιλέστ Ἃ ,ὃ ὀνομιαὶ] Κυράν, σωϑησῷ,. Π ὡς οὐ ὐδικαλέσοί) ᾧ 

ὃν ὑκ ὀἰλίςευον: ; πῶς ̓ , πιςεὐσοισίν Ἢ ὑπ ἠκουδῦ: ̓ πῶς 5 ἀκού-- 

Οισιγωφάς κηρύασονορ; πῶς ὃ ὃ )κηρύξοισιν ἐδ ἐὰν μυὴ δυτοςτελῶσι; 

Ὁ καϑως γέ )φαῦῆαι, Ως ὡραμοι. οἱ ἱ πόδες δ' χχ θα ελιζομδμων εἰ Ε1-- 

» Ρἰαυην δαίγελιζομβδθωνᾳ ἀγαϑα. ἋΑ λλ᾽ τ παῦτες ὑπήκουοῦ 

,. τῷ Ὁ δ)ατίελίῳ Ἡ σεΐας γ»; λέγη, ̓'Κύεμε, πς οί φτυσε Τὴ ἄἀχοῆ 

ἐὲ ᾿Αρᾳὴ ἡ πίρις οἷξ ἀκοης.ἡ ο ἀκοὴ ᾿ διὰ ῥ ῥήματος ̓Θεοῦ ἀλλα υχβιούωμ 

Ὶ λέλῶ,μης ἰκήκου οδι μϑυοιωγέ εἰ εἰς πτοοῦ “δ γίω  ὀξηλϑεν ὁ Ο φϑοῖ 
ἡμῦι 

, ᾿ς αὐξ, μδ θεὰ π πίδατα ἃ οἰκεβδρης ΟΝ ἕγματα αὐ Αλλὰ 

χεπσρῶος Μωσὴς λέγ, ἔγω φἔρα- 

πω ὑμαρ ξ ἐκ μὰ ἔθνᾳ 3}: ἔθνς; ἀσιωυέτω: πωρορρνὲ ὑ ὑμᾶς. 

δ» τῷ ̓ ] 

ων λίϑω τα αὐθοσκόμιμαπος, καϑεὺς γέχραηθαι : “Ἰδοὺ πϑηῤμ ων; 

μὰ Σιων λίϑον πυϑφόκόμμαντος, ἴοι ἡ πέραν ὀκανδαώλου" “ὸ “πας ὁ 

ἔξψιν. «τὰ 

τὰ δύϑεθοπος ἤσεται ἐν αὐτοῖς «Ἢ δὲ ὑκ πίςεως δικαιο- Ἢ 

ἡ »αφή, σα 

ἑα ͵ 

Ἶ ἐμφανῆς ἐβυόμίω Ὅς ἐμὲ μη ἔπερρ 

δα λέγ, "ὀὁλίω τίω ἱὁμέραν ὀξεπέ ἴασαι ταὶ χέρας μου 

: δὲ. α 

τ Καὶ ἴΩ ϑυσιαςηφλα [(υ κατέσκαψαν" 

, φϑίω μόνίθ», Ἢ ὃ ζυτοῦσι τίωυ ψυχέωμωυ. Αλλάπ λέγ ἀυπὸ 

Ἡσαϊας: ὃ  Χποτολμᾶ, λέγ, Εὐρί Οις ἐ Ἂ μὴ , ζυπϑυσιν, 

πσεϑς λαὸν α ἀπειϑοιώ τα Κα [ Δυελέλον : 

Λέγω. οι, μυὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς (Ὁ) λαὸν αὐτῷ; Μὴ γϑμοι- 

το χα δὲ ἐγὼ Ἰσραηλίτης ἐμὲ ὠκ ασίῤματος. Αβρααμ, 

φυλης Βενϊαμιν. ὡκ ἀπώσατο ὁ 0 Θεὸς ( Ὁ λθὲον αὐ ὃν χοϑοέ- 

γ)ω,. Η͂ ὑκοἰδατεῖ δε Ἡλίῳ λέγῃ ἡ λα Φη: : ὡς ἐρτυχαο 

τῷ Θεῳ καὶ κ᾽ 7Ψᾳ ἰσεαιλ,λέγων, Κύρκς, Οι «ϑοφήτας (ου αν- 

κάγω! ὑπέλεί-- 

᾿ ὁ χρημαϊεσμιός: Κατέλιπον ἐμαιῳ ὑπ!ακιραλίοις ὀὐδρας, οἰ- 

ἕινες ὁ ὅκ ἐκαμψαν αὐνυ τῇ Βώαλ. Οὕτως οἱ χ ον Ἰώ νωῦ και- 

ρῷ λέιμμια, καὶ ἐ ὀκλογύμι χαῖρ ατος γέγονα. Εἰ δὲ χαίφ τ, “κ 

ἔπι ὁξε ΤργΩν" ἐπεὶ ἡχαρμοῦ ἐκ ἔπι γίνεται χεέξες. εἰ ἢ) ̓ὀξέ ἐΡγῶν, 

ὅκ ΕἸ ἡ χάθας" ἐπεὶ “ὁ ἐρρϑν ἐν εξ δεῖν “ΠΕΡ θῦ.. ᾽ν ́ οὦ; ὃ ὃ 

᾿Ισξαήλ, Οὐτουυρ ἐπέτυχεν, δὲ ὠμιλογὴ ἐπέτυχεν, 

ὶ ἐπωρωϑησαν, καϑεὺς γεήραπβαι ᾿ ἔδωκαν αὖὐ-- 

ὦμα κατανύξεως, ὀφϑαλμοι Ὁ μὴ βλέπειν' 

καὶ ὦτα Ὁ μὴ ἀκούειν, ἕως πῆς σήμερον ἡμέρας. Καὶ Δαρὶα) 

λέγ4, Γενηϑητὼ ἡ Τρ ἀπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα ὦ εἰς ϑηραν, καὶ 

εἰς σκᾶγόδλον,κν ̓  δλυταποδομα αὐτοῖς. Σκοϊειϑητωσαν υἱ οἱ ὁ-- 

φϑαλμϑοὶ αὐτῶν ΤῈ δι μηβλέπειν, (Ὁ νῶν αὐτῶν διαπαντὸς 

σύϊκαμνψν. Λέγω οαὖ μὴ ἐγήαισον, ἵνα, πέσωσι: Μή ϑ3υοι- 

το δλα Ἰῷ αὐτῶν ϑρατθωμαπὴ ἡ σωτηρία, Όις ἔθνεσιν, εἰς Ὁ 

αϑραξιλῶσαι αὐτοιξ. εἰ 3 Ῥ ὃ παρφίτῆωμα αὐτῶν πλοῦτος κὐ- 

σμνου, ἡ Ὁ ἡῆημα. αὐτῶν πλίφῃος ἐθνων, πόσω μαλλον Ὁ πλή- 

εόο λοι 
ωοωἷι λ 

ἼΠ6 ὉΜΙΕῚ 

ρώμα. αὐτῶν; ὑμῖν ̓γαρ᾿ ̓λέγω Οῖς ἼΒΕΝ. ἐφ᾽ ὅσον χν ̓εἰ- 

μι ἔγω ; ἐθνῶν δυτύςολος ̓  δ ᾿ διακονίαν μου διξάζω, ἄπως "πα-- 

ὌΝ μου" πίω σείρκα, και σωσιὸ ψινας ΟΖ αὐτῶν. εἰ ἐγ» 

ἡὶ Σστοξ ολὴ αὐτὼν »καταλλαγη κόσμου, 4ἰς ἡ πν 

μηζωη ὠκ γεκρῶν ; ; εἰ δ ἡ ἀπαρχὴ αἷγία, ἢ ὦ φύραμα" κα 

ῥίζα ἁ ἁγία, οἱ ἰ κλάδοι. εἰ ἰ δεΐενες δ κλώδαν ἀξωλάονς, σὺ 

ὃ αἰγεκέλαιος ὧν ἐνεκενσοάςϑης οψ αὐτοῖξ, ὦ συ[κοινωνὸς Δ ῥέ β- 

Β. ΠΝ 

᾿ Τρὸς δῷ ἴσ-. 
Η σις ξι Α Ν 

Ἡσαΐν ξε. 

βιΚοριια ἘΠ 

β.Βας..}.Ὲ, 

γ.Βασ. 0.8 

Ἡσαΐκᾳ ςὔ 

ματθ.1γ.8 

ἰω. 8.2 

ῳραΐξ. κη.2, 

ψ ἀξ, 



τὸ ϑρΣτ αὶ Σπεοξεχσονσ,, 

φωωεν 

ΕΣ 

"» Ὡς. δ νουσοΞ 

Ἷ 

κα 2. -..- “τος 

2} ΕΠΙΣΤΟΛΔῊ ἐ 

Γ ὅς κὸ αὶ τῆς πιότητος ἢ Ἰς θαίας ὀγβύου, μὴ ἈΤῷτα: καὐχῶ. ὙΣ ̓ 

Ὁ ἢ ᾿ 'ὧκ τῆς κα 

, ὄζων. εἰ ̓ κατακαι χάσει! οὐ σὺ τίω ῥίζαν βατοίζρ Σ, δλλ ἡ ῥῇς 

ζα σέ σε. ἐρεῖς οι, Ὁ, Ἐξουλάθενοῦ οἱ ἱ κλάδοι ἢ (να ἢ ἐενσολθῦ. 

Καλῶς" τὴ ἀπιςίᾳ. ὀξοιλαιθίοο, σὺ ὃ ᾿ Τὴ πιο ἐσηνκας. μη ᾿ ὑψε- 

λόφρόνει; ϑλᾶ Φοβού: ΕἸ [γ ὁ 0 Θεὸς δ κα φύσιν κλάδων ὁ “κ᾽ 

ἐφείδαρρ," μήπως ̓ὠδὲσοδ ᾿ ῥείσητα. “ἡ οἷ Δθήσοτηται νὴ. α-: 

ποτομίαν Θεῤό᾽ οἰ πὶ ὃ ὧν πεσυνταρ δστοτομίουν" ὥχι δὲ σὲ 

᾿᾿ἀιρηούτητοι, ἐαν Οιμείνης τῇ Τῇ Δρητότητι' ἐπεὶ καὶ σι ἐν Κοπὴ σγ᾽ 

Κ᾽ ἐκεῖνοι δὲ, ἐὰν μη " ὀἰδηιμείνωσι τῇ τὴ ἀπιςία, ἐν καὐφεκϑϑησοντα" 

δευαπὸς πα ; ἄξηγὸ Θεὸς παλιν ἐβυυνπείσαι αὐτοις᾿ εἰ ἰοῦ συ 

ΟΥ̓ ΝΕ ἐς χαλλιέλαιον, πῦστω μάλλον οὗτοι οἱ κα φύσιν, ἐϊ- 

᾿κανπθλ,ϑηζονται. πῃ ἢ ἰδίᾳ ἐ ἐλαία: οὐ 0 ϑέλωῳ ὑμας ἀγνοεῖν, ἀ- 

δελφοὶ, “ὃ μυφηξ ον: στ (ΐα μη ἦτε ποὺ ἑαυτοῖς Φρόν! μοι, ) 

δ: πῶ ρῶσις τὸ μέροις τῷ ἴσραμλ γέλονον, ἀλξας. οὗ ὁ πλή- 

ῥώμα Τὴ ἐθνῶν εἰσέλθη, ὰ οὕτὶυ πας ἱσραὴλ σωϑήσεται, κα- 

τ Νὰ ἃ οχὺς γέγρατβαι, ἤξοὐκ Σιὼν ὁῥυῤρϑυίθ», καὶ ἀποςρόψα ἐ δ: 

» 

Σοφίας τ 

Τσαΐν μα. Δ 

α.κρρ.β.Δ 

Ἐφες.ε.Δ 

«8ϑισ. σὶ .Α 

ιβ' Ἰωὴ ΕΣ εἰςζις αἰώναξ. ἀμίω. 

᾿ ., σεξείας Σσῖο ἴακωβ' Ὁ αὑτῇ αὐτοῖς ἥ πῶρ ἐμοῦ Ὁ δια ϑηκηχότοιν 

ἃ ̓ ἀφέλωμαι ταῦ ἁμδρῖέας α αὐτῶν. Κατα μδυ" Ἂ δα ηλιον, - 

᾿ ἐχθροὶ δὲ ὑμας, λιν )τίω ὀκλογέμιν, ἀγωπητοι ὶ διὰ «ὅσ. πατέ- 

ρας. μαι τὰ ῊΝ ( χαθάσματα ή κλῆσις “ 5 Θεού ὦ ῶς-- 

͵ῷ ΝῊ καὶ ὑμεῖς ἀδις ἡπειϑήσοιτε Ἰὼ Θεῴ, γιῶ δ, ἠλοίϑηπε τῇ 

Οὐύτων ἀπειϑείᾳ' οὕτω (ὃ οὗτοι να ἠπείθηοβ Ἰῴψυδι ὑϊχετέρῳ ἐλέφ, 

ἵνα καὶ αὐτοὶ ᾿ἐλεηϑώσι. σεβυύαλήσε ὮΝ 0 ἀξετ ὧν πανταις εἰς 

ἀπείδγαν αΐζις παύτας ἐλεήσῃ. Ω βαϑος πλοῦτου Ὁ οφίας, 

ὼ γνώσεως Θεοό. ὡς Αὐεξερδύνητα κρήματα αὐδ',κς ἡ ἀνεξι-- 

ἜΘΘΙΑ αἱ ὁδοὶ αὐτοί. πς γι ἔγνω νοι Ὁ Κυρίου, ἢ τς συμᾷζου-- 

» δος ἄνα ᾳ ἐγω 470 ἢ ἐς “πεϑέδωκεν ἀυπ »ἴοὴ ̓ἀνταποδοϑήσ(, 

» ἀυπὰ 5 Ὸ 0 αὐτοῦ καὶ δὲ αὐτῷ καὶ εἰς ΕΈΤΣ παῦτα" αὐ-- 
᾿Παρᾳκαλώ οὦὐ ἐν 

ὑμαῦ, ἀδελφοὶ, διὰ ΧῚΗΙ ὠδερμῶν: “Θεοῦ. »αϑραφησξ ζα σω-- 

ματα ὑμδμ᾽ θυσίαν ζῶσων,« ἁγίαν, ἀϑάρερον Ἰὼ Θεῷ, πίω λ9}.-- 
ἊΝ πισρέία. ὑμλμ! καὶ μὴ συληβατζεῶν ἠΦ αἰῶνι ἴτω, 

ϑλα ΜΡομεδθο ἐν ἼΝ ἢ ὀμαχοινώσή ὅ γνοὺς ὑμῶν, εἰς τὸ ) δὸ- 

Τὶ φύσιν ὀἰξοώπης ἀγαιελαίε, ΧΟΗ. ΤΣ ἫΝ ἐγέχαν-- 

Νᾷς 
͵ 

2. Φεῖσετο «α. 
:. Ἢ 

εἰ 

Ἢ 

“-- 

"ρῶυ. {42 

“ 

" ὕςερον, σΊ 

ζ 

1 ἐβετμρνε 

"Ἔοοδηα τέλει. λέγω Ὁ δια τὴς χαθαῖος "ὁ δοϑείσης μοι, πανὴ Ἴῳ 

2 δριπες. ᾷ 

4 Κυρίῳ. α. 

ο ἤνειθιια 

τὴ ἰαὴ, 1.9. λέγ Κύοκος. ̓ Ἐαν οἱ πεινᾷ ὃ ἐχθ 
τ- 

Π Ρ ΟΣ Ρ Ω Μ. 22 

κιμαίζονυ τᾶς Ὁ: ϑέλημα ΤΕ ἣν Θεοό τὸ τὸ δ δ) ὦ δϑαρεοον Ὁ 

ὄντ ὧν ὑμὰν, μὴ ὑπερφρονειν ποὺ ὃ δὲ φρονεῖν, δ λα φρονεῖν 
εἰς ἢ σωφρονεῖν, ὀχζαςω, ὡς ὁ Θεὸς ἐμιέθασε 3} πιςεῶς, ; 

Καϑαπϑ γος εΨ ἑνὶ σώμαπ μδλη πολλὰ ἐχομὴν, Ω δι μϑὴη 
παύτα καὶ Ὁ αὐτίω ἐχᾷ. τρϑξινοὗ οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμα ἐσμμεν 
Ψ Χεκοῶ, ὁ δὲ καϑείς, δλλήλων μδμ." ᾿ ἔχοντες ἢ χαδίσμα- Ἰ 

τα καὶ ἔχαθαν᾿ Υ̓ δοϑεισοιν ἡ ἡμιν διαφορα, ε εἴτε «αεοφητείαν, 
" »ἱ κτὶ τί ἀὐαλογίαν τῆς τήςεῶς εἴτε διακονίαν, Ὁ ὧν τὴ διακονίᾳ; 

εἴτε ὁ  δεδούσκων, ον τῇ ἢ διδασκαλίᾳ" «ἴτε ὃ ὁ χοουω λῶν, ἐν “ἢ Ὁ 
. αὥὔρακλήσφ ὁ “μετα διδοις ἂν “πλότι" ὃ ὁ αὐεϑῖςει μδυ (Θ᾽, 6 ων 
“αρουδὴ" ὁ ἐλεῶν, ῳ ἱλαρότητι Η αὐγαίπη, ἀνυπόκριτος. ̓ Απο- 
- συγρεῦτες τὸ πονηρὸν, χολλώμδιυοι τῷ ἀγαϑῶ. Τῇ ̓ φιλαδελ- 
φίᾳ ἐς δλλήλοις Φιλόςορο» ι- Τη 2.) δ δλήλοις “περησοῦμε- 
νΟΙ!. ΤΊ ασουδῃ μη ἰδυηρί τῷ πνδλματι ἕξοντες. Τῷ κρηβῷ. 
δουλάθοντες. Τὴ ἐλπίδι χαίροντες. Τῇ θλίψᾳ ὑπομδ ΩΣ 
ὝΤη παθϑσφυγη ζυφϑσκαυρτεροιώτες. ὝΤως λρείαις τὴμ ἁγίων 
κοινωνοιευτες. Τίω φιλοξενίαν διωκοντές. Ὑυλθεηε Ὁ Οις δὼ 
κοντοῖς ὑμάς, τ θλεπὶ ῶ μη καταρθιθϑε. Χαίρειν (ζι χοιρὸν- 
τῶν, χα κλαμειν Μ᾿ κλαιόντων. Τὸ αὐτὸ εἰς δ λλήλοις φρονοιω-- 
τες. Μη ὑψηλαι Φρονοιυτες, δλλὰ τοῖς ἰς (απεινοῖς σευ άπ: 

᾿99 μϑυοι.Μὴ γίγεοϑε Φρόνιμοι ποὺ ἑαυτοῖς. ̓Μηϑενὶ κακὸν δύῃ 
κακοΐ διποδιόοντες. ̓ Τρονοούμδροιὶς καλα, ἐψώπιον πατῶν α»-: 
ϑρωπῶν. Ἕϊ δειυατὸν, ὁ ὀξύμ), μι παύτων ἀνϑρώπων εἰρη 
νόψοντες. “Μη ἑαυτοιὶ ὡκ δικοιίῦτες νώγαυπητοί, λα δὸτε τόπον 

ΤῊ ὀργϑ" γέγραπβαι »»,, Ἐμοὶ ὀκδίκησις᾽ ἐγὼ ἀὐταποόδῶσω, 

ἐχθρὸς (φυ ψωμιζε αὐτόν' ἐὰν 

διά, ποτ αὐτὸν "(ότο Ε ποιῶν οἄνϑρακας πυρὸς στυρδ!)- 

σάς εἶλὶ τίω λα ὁ αν "αὐποό. Μὴ νικῷ ιἱποὺ Τῷ πδλοδῦ, διλλαὶ 

γα ον Τῷ ἀγαϑῶ Ὁ κακόν. ἽἼΠασα ψυχῆ ὄξω. 

σίαις ὑπερεχούσαις υὑτοταοσέοϑω οὐ γαρ ὅν ἀξωσία εἰ μὴ 
νὰ Σ Θευό: αἱ δὲ οὐσοι ὀξξοισίαι τὺ τῷ Θεοὺ τοταγμμέναι εἰσίν". 

ὥςτε ὁ  Δυϊοταοσό βδυος Ίη ὀξοισίᾳ, τῇ ἢ 1 Θεέοὺ διωτα" ἀγϑε-- 

ΦΉΧΗ. Φ δὲ ἀνϑεςηκότες,͵ ἑαυτοῖς κρηκα λήψονται. οἱ ἱ)ὃ ἄν»»- 

Β.1Π|. 

[οὶ Ὥ 

α.Κορ.β.8 

ἐφετ. σὴ .} 

α-Βεβ...1 

Ματθ.ζ.Α 

β.Κορ.θ.Β 

Αἰμως τἃ 

Εἶφεσ.σ)7.Α 

α«περ. 6. 

αἰεθ...Β 

βιπεΐ.ε.8 

ἀυκυ. αὶ 

Κεφ.ιε.Ζ, 

ες ανκορ.Ις. Α, 

᾿ Ἐφραγνα 

βιπέῤι Ὁ 
Ματθ.ε.ΗἩ 

Ἰπαρομέγ, 

ἡστεῖσ Ε Ὁ 

Ματθ.ε.2 

ΠβιΚορ.η.Δ 

Ἐζριβι.Δ ἐδ 

Ἐ χκλησιά-- 

φηκοι κα. Α 

ματῇ.«..2 

Δῶντολβ.Ὲ 

εςρ...Ζ 

Ταρσιχε Ὁ 

«τε βῸ 
συφ.ς.Α 



. Ματθιχβ.ῦ 

Ἐξου.Χ 

δὲέευτ.ε.}} 

Λδυΐτοιθι Δ 

ματθικξ.Δ 

,.. 8. 

. γαλ.ε Κ 

ἰακ.(.Ὁ 

α.Τῆκ.α.Α 

Αροκα. Η 

παρόιχ 

ΤῊΝ 

α.πέριβιῦ 

1 ακ'σλ.Δ. 

Β 

Γ 

Δ 

λ4 τ τὸ ἘΠΙΣΤΟΌΛΗ 

χοντες ἑηὶ εἰδὶ Φύξος ̓ ᾧ ἀγάϑων ἔργων δλλα δ; κωκῶν. Θέλάς 

δὰ μυὴ φοξε αι δ εἰξοισίανς “ἃ ἀγαϑὸν ποίξι. καὶ ἕξεις ἔπωι-- 

νον ἐξ αὐτηξ" Θεοό, “ἷο διαϊκονὸς ἄξ σοι εἰς ὁ ἀγαϑὸν . ἐὰν δὲ 

Φ κακὸν ποιῆς, Φοξοὅ. οὐ δὴν εἰκη πω μάχαιραν Φορέι' Θεοό 

᾿γῶ διαϊκονὸς ὅξιν͵ ἔκδικος ἐς ὁ ργίω τῷ Φ κακὸν ἡσοφίοσοντι. δεὸ 

λιμάνι ὑποτο οσεῦϑαι, οὐ μόνον διὰ τίω ὀργέώω, λα ᾧ διὰ ἢ 

σζωυεἰδησιν. δεὼ ζοότο 7) Φόροις τελόῖτε -λφτουργοὶ γὸ ΘΕξ 

εἰσιν εἰς αὐτὸ ζυτὸ χοροσκωρτεροίτες. “Απέδοτε οἱὐ πᾶσι ταὶ 

ὀφειλοῖς Ἴῴ ῷ Φόρον, τὸν Φόρον -πῷ τὸ τέλος, Ὁ τέλος Ἴᾧ 

Φ φόζον,ἢ φόζον “τῷ πίω Ἰιμίω,͵ δ εμίω.. Μηδενὶ μηδὲν 

ὀφείλετε, εἰ μι Ὁ ἀγαπῶν δλλήλοις "ὁ »ὃ ἀγαπῶν (Ὁ) ἕτερον, 

νόμον πεπλήρωκε. “ὃ Ὁ, Οὐ μοιχεύσάς, Οὐ φονδύσῴς, Οὐ κλέ 

ἄς, Οὗ ψευδομδρτυρή σής, Οὐκ οὐ πιϑυμήσής, καὶ ἐἰ ες ἑτέραι 

ὡντολὴ, ἐν Οὐτωῳ λόγῳ Δμακεφαλαιούται,ῶν 1, Αγαπή- 

σής (Ὁ πλησίον (ου ὡς ἑαυτὸν. Η ἀγαίπη τῷ "πλησ!ῷ κακὸν ἐκ 

ἐργαζεται «πλήρωμα οὖ γόμου ἡ ἀγάπη. κοὶ το, εἰδότες 

᾿(ᾧ καιρον, ὅτι ὥροι ἡμας ἤδη οἷς ὕπνου ἐγερϑέευαι "νύω γὸ ἐξ 

γὐτερον ἡ 

ἐνδυσώμθα ἴῳ ὅπλα φωτός. ὡς ὧν ἡμέρᾳ, δϑονημόνως πε- 

ραπατήσωμδυ; “μὴ κώμοις καὶ μέϑοις, μὴ κοίταις χα! ἀσεᾶ-- 
΄ ᾿ 2 Ἐ . ᾽ 50.» λ 4 οι 

σίας, μὴ ἐραδε ᾧ ζήλῳ ΡΧ. Σνδυσε: ας ᾧ Κύρκον ησοιῦ 
᾿ λ Ν ὦ λ ᾿ ᾿ Ὁ 2 » [ 

ραςον, Ὁ Ῥ σορκος χοξϑνοιαν μη ποιειαὺ εἰς ὀζιϑυμίας. 

ἊΣ Τὸν δὲ αϑενοιυτα 7 πίςή, πδϑασλαμβανεώε, μὴ εἰς διω-- 
ιν 2 ᾿ ὰ χ ί «-- ““᾿ ἱ εἰ » οω 

. κρίσᾷς διωλογίσμιων ος μδω πιςεύει Φαγειν πᾶντα,0 Ὁ ὡάγενωῶν 

λοίχανα ἐώ9}4. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐδϑίοντα μνὴ ὀϊξουϑενείτω, καὶ ὃ 

μὴ ἐώίων ὦ ἐφδίοντα μὴ κρινέτω. ὁ Θεὸς )0 αὐτὸν χοοϑσελᾷ-- 
σ.λοί δι 2 τ νρῷς { ον ὦ “» κἵ τ 

6. Σὺ Ἧς εἰ ὁ κρίνων δλλοτθλον ομοετίου ὕ]ῳ ἰδίῳ. θάῳ 

Β 

Ἵ- ὰ ! κα ἐπονς ! ἁ [» κε Ἧς ΟΝ. 

εήχει ἢ πιπῆᾳι τα ϑήσεται δέ διευατὸς γῶν ὅν ὁ Θεὸς ςησοι αὐ-- 
Ὰ, Ὁ λ Ζ-ε ᾿ς [- ὰ «ἃ “,2ὦἱήὴἯἦαοΉχΑ “ ε, 1 

τόν. Ος μδρὺὶ κρήει ἡμέραν πῶρ ἡμέβαν,ὃς ὃ κρήᾳ πα σαμιήμε-- 
ς ᾽ Ρ» καἰ Ἂν ᾿ ἰ ε ἶ δῷ ε 

βα». ἕκᾳςος ἐν ἰδίῳ γοὶ “πληροφορειίώω. οφρονὼν ἃ ἡμέ- 

ρα», Κυρίῳ Φρονέι". ὁ μα Φρονών ἡμέραν, Κυρίῳ ὁ Φρο-. 

γέ!.. ὁ ἐδϑίων, Κυρίῳ ἐμϑιφ; χαρίσει. ᾧ 7ῷ Θεῴ τ χρὶ ὁ μη 
ἡ . {ῸῦὉ »! »»καἷ). αὖ ΠΟΥ ε πον. ΤΣ λε 

ἐώϑίων, Κυδχῳ ἐκ ἐδ ᾧ ἐὐχαριφεῖ 1 Θεῷ. Οὐδεὶς ϑρήμὴμ 

Ι φόξδος πἝά- 

Πρ ως 
ὁήα ῷ Καχῶ αὶ 

μὴ ἡ σωτηρία, ἢ ὅτε οὐ χισεύσαμδυ. Η νὺξ χυοϑέκο-᾿ 

οἰ ψεν, 1 ἡἡϊκέρο ἠτίραν. Σσοϑώμθα οὐ ζᾳ ἔργα τὰ σκότους, (ἢ 

: 

ἰ 

φ 

ἜΣ:-: 

ι ἔζησεν. '΄. 

κν , Ἂς, 
ἐπουρα  Υ͂ Κι 

Ἰπχμίων Ν καὶ- 

παχθονίων. Ἢ 

2). “..ε.8 

3 Ούτω. σὴ 

4 ἐχίς. αὐ. ἀκ 
ἐρω]ηματικῷ ς. 

ς ὠζαῦϑα δὺ- 
.» “ 

ροζ ἐν πᾶσι 

ὯΝ αὐε- ἣν 

γάφοις 

γχαμμεγα] 

διττὰ δωα 

λοιποῖς οὐδὲ τὸ 

ὶ νὴ ̓  α,)ε- 

᾿Χαῆϊαι. 

Ὕ 

ΠΡῸΣ ῥὑὼμ. Σς 
Ξ Ἔτος ᾿ 3 ν. “ ᾽ Εν" » ᾳ ΄“ 

ἑαυϊῷ ἔῃ, 7} οὐδεὶς ἑαυτῷ Χποθνήσκέ. ἐὰν 7 δ ζωμὰν, πὸ 

θέῳ ξωμὸυ"ἐαν τ Σοθνησκωμϑυ ]ῳ Κυδάῳ Σοτοθγήσκο- 
υϑυ ἔαν τε ὁὺν ζώμϑυ; ἐὰν ζ Σοτοθνήσκωμϑυ, Κυράκ ἐσμεέν' 

᾽ λ τ᾽. 2 ᾽ ᾿ Πγ ; 

εἰς ζὅτο ἮΝ Χόάςος κὶ αὐπέϑανε Ω ἀνέςη ἡ δι έζησεν να ὦ γέ-: 
λ Ν 

κρῶν Ω ζώντων κυρ ϑύδη «σὺ 3 “ς κρίνᾷς ἥ' ἀδελφὸν σοῦ ; ἢ 10 ρον μρβορον μεν ρομι ᾿ 
συ τ ὠξουϑενεις δ αἰδελζῷον (υ Ἵ παύτες )ὸ ϑϑαςησομθα ῷ ι 

βήματι ὁ Χραςοό: γέλραδῆαι 0, 'Ζω ἐγω, λέγᾳ Κύρα ος, ὅτι 
) Χ ! »Ἄ ΙΪῤῤλ ἃ “» Π “Ἢ ς: ὺ Ι δὼ 

6μΛοι χαμαί σῶν ογυ, Ω πᾶ σα [Χῷ ἀστο ὀξομολογήσεται Ἰῷ 
ἀπο ΣΝ 5 ε ε γεν ! Ι “Ν δα 

Θεῷ. φδϑὰ οι ἐκᾷςος ἡ μὴν Χο) ἑαυτοῦ λόλον δωσᾷ τω Θεω... 
[ 3... { " , 3 λ ΄ Ὑ ἦν, δ 

ἀπ κ ιν οἷν ὀλλήλοις κρίνωμδιυ, ἀλλα ζοδ τὸ ΑμμΐΝ "Ὁ δ᾽, ων 

μη ζεϑεναι χσϑϑσκομμα Ἴῳ ἀδελῷῳ ἡ σκανδαλον. Οἰσδὰ καὶ 
ς ᾽ , “ἭἩ .“ ν᾽ αἱ λ » ς ," ᾽ 

πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ ἴησου, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δὲ, ἑαυτου" εἰ μὴ Τῷ 
ε Ἷ Δ ὶ᾿ 2 ) 2 ) “- ὦ» ε Ν 

λογμζομδυῳ  ΚΟΙνΟν φῇ, ἐκείνῳ κοινόν. εἰ δὲ διὰ βρῶμα οα- 
: ᾿ “Ν 3 " ᾽ “΄,΄᾽ο ον 

δελφὸς σοῦ λυπειται. 5σἋ ἐτι Χ7' αἰγαιπὴν φϑαπατεις " μὴ Ἴω 
! Ι ᾿ Ν . ! εὖ ὦ νυ ἔ 

βρωμαπ (ου ἐκεῖν) δστολλυε, ᾿ΖυΈρ οὐ Χριςος αἰπέϑενε, μὴ 
Α ἢ ε 5 ᾿" ΠῚ |» ε 

βλασφημείαϑω οι» ὑμὴν Ἂ ἀγαθὸν " οὐ γοῦρ ἄξην ἡ βασιλεία 
“Ἥ ἣν "Ὁ" ! 2 λ " ἐν ᾽ 

18 Θεου, βρῶσις ἡ πόσις, ἀλλὰ δυζοιοσίμϑη ὦ εἰρίευη ω χαροὶ 
2 ᾿ Ϊ « ἵ « Δ» ! : ) ! ων » ΄ν » 

ἐν πγδύματι ἁγίῳ" ὁ ἡ ἂν "ρυρις δουλόυων Τῷ Χοαςῶ, 4 «- 
! “δ λλ ἡ - ριον ἃ " ἂς νὰ 
ῥέςος Ἴω Θεέω  δόκεμος ι!ς ἀνδρωποις.εὐρφι οἱ» δ Φ εἰρίεϑης 

Ι Ἀ Ζὰλὰ 5 “» Ἂν ᾽ ! ᾿ χ 
διωκωμδυ, "ἡ ὦ οἰκοδομνης τῆς ἐς ἀλλὴ λοὶς. Μη ἕνέχεν (ρά. 

: [ »ἱ ἰδ ὠϑῶδ. { γ. 

ματος κωυταλυξη ἐροον τέ Θεου. παντὰ μῳ καϑαῤοὶ, ἀλλὰ 
εν εν Αγ τα  ρέπος ἡ τος ἢ ἢ τ 
ΚΑΊΚΟΥ Τὼ ἀνθρώπω ἰω δια ζοοοσκοματος ἐάδοντι. Ἰρλον 9 

λ ΑΥ " Ν “,,,,ὃὦ δον δεν», Ι 
μη Φαγὴν κρέα, μνηδὲ πιεῖν ὀἰνον, μη ἢ ἐν ᾧ ὁ ἀδελζος σῈ προσ' 
“ ἡ δ» ὩΣ ἜΝΙ » , }. ᾿ γ} 

κο γῇ 4 ἡ σκανδαλίζεται ἡ ἀὐϑενει. Σὺ πίςιν ἢ ἐγής : κ᾿ ΟΣ ἔχέ 
ΠΝ Ἵ ἢ Ωὰ ἣν, “ Ὁ ΞΣ ) ΄ εἰς Ὁ οὺ “ Λ ( 

ἐνωπίον 1 Θεου. μακάθλος ὃ μὴ κρίνων ἑαυτοῦ ὧν ᾧ δοκέμα- 
“ πους “ἢ εἶδ νυ] "Ὁ ον ἃ ζει. δ 3. διακχρινόμδνος, ἐὰν φάγη, καζακέκριτοι, ὅτι ὅκ ὡκ πὶ» 

τ “ΌΦ λὰν. » ΕΥ̓ ε ὦ Ι 22 ἰ. ΐ : 

ςεῶὼς " πῶν δὲ ὃ σκὶ ον. χίςεως, ἁμδρποωὄξίν. 
Ἀρν ον ον ἢ Δ ε . : ΔΛ κ λ.» ο΄. ἄἤ Υγδλ Ω͂ 

Οφει λουϑω ὅγήμεῖς οἱ δεωσατοι ζὰ ἀϑενήματα τ ἀδειωυάῷν 
οι 9 ν᾿ χςς “αν (ΞΨ «ὋΦὁῦθπι, ’οὸοὃὅὉ΄ὺὃΣν. ἐφ ὦ Δ αὶ 

βαςοίζειν, καὶ μήξαυτοις ὡρέσκαν. ἐκοιςὸς ΟΝ μων τῶ πλη- 
κα τ Ν αν ὩὡΝι ἫΝ . ΧΑ. ς 

σίον Φρεσκέτώ εἰς ΝΣ ἀγα οῦ χσθος οἰκοδομζευ Ὃ ν ὁ Χαα- 
ΜΠ... 2 “ ας πα ῖ Μετ τῆς θῶ εν . σὶ 

ςὺς οὐχ ἑαδ]ῳ ἡρεσεν ἀλλα, καϑὼς γέλραπῆαι, Οἱ ὀνειδεσμιῦ 
,-““». ἢ - ἜΣ κα 7 »Σ» { ,ὦ ,ΟΛΔ Ὄπ ». 5. 

ῳ" ὀγειδιζοντῶν σε, ἐπέπεσον ἐπ' ἐμέ. Οσα Ὁ χοοοελράφη, εἰς 

᾿Σ ἡμεπέραν διδασκαλίαν αὐδϑεδράφη, δα διὰ δ λαπομόνης 
ἃ αὶ κβῥἀνλήσοως δῇ χραφῶν ἢ βίδα ἔγωνμῶν. ὁ κὶ Θεὸς ὃ 

τ 

εε 

Ὁ - 

βι Κορ. «ἢ 

τσαήεμε Β 

φιλίπο β.ἢ 

ας. Κορ... ἃ 

γὼ ξη.Β 

Ἷν 



ἶ 
; 5 

ΠΑΝ 

Ἰτς-α- 

ττπο πο ααεπέκηνσσπετηδα νστεσιαςς "πππ' πέλεν ἩΣ μρδαν, ἘΦ τ όονες 

δὴ 

Ε 

' 

Ι 

᾿ 
' 

ΠΟΘ. 
τα σ 

μὰ Ἐ 

α.Κερ.«.Β Β 

δὰ Ζ, Δ᾽ φ 

βιβασικζι Δ 

ὑδισ ΩΣ 

ΕΣ) 

Ἡσαν ια.Τ 
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μὰ ὉΑΡΟΛΗΙΝΝ ΓΝ τ εἰ τ τ γ᾿ ψ πο ἡ ἡ ΝΝΝἬ 

ἝΝ ἘΝ ΣΝ ὦ τρφροροὁἕᾶΨααφιοοέοστστ αι λοιπὸν 

5. ἘΠΙΣΤΟΔΛΔΗ 

λὐπνό μονῆς ὦ τῆς αὐρακλήσεωρ᾽ δωηΐ ὑμῖν ὁ αὐτὸ φρονεῖν ω 

Μλ λρις, κί Χορσν ἰησοιώ, ἵνα ὁμοθυμαδὸν: ὡν ἑνὶ φομαπι δὸ-- 

ξαξηεῖ Θεὸν χαὶ πατέρα ἂν Φ Κυρά ου ἡμὴ ἵησού Χοκςοῦ. διὸ 

«πεϑσλαμξάνεθϑε δλλήλοις, καϑὺς. ̓ὴ 0 ὁ Χρατὸρανφοσελοίξε- 

τοἡμας εἰς δύξαν Θεού. Λέγω δὲ ἰη(ριω Χαφον διάκονον 

γε βοηθοὶ αϑετομης ἰσέρ δληϑείας Θεοῦ, εἰς ὃ βεξαγῶώσομ 

τας  ἐπατίε ελίας ἕ: πατέρων Ὅ: ἄ᾽ ἔθνη υὑσοὲρ ἐλέους δοξάσοι (ᾧ) 

χ ὩρΡ. ογνα, 

Θεὸν καϑως γέγραπῆαι: Διὰ ὥτὸ οἰξομολογήσομιαι οι -Ψ ὄθνε- 

αν δ τῷ “ῷυ ν ὀνόματι σου ψαλῶ. Καὶ. παλιν λέγή, Εὐφράνϑυπε ἐ- 

ἥν μ᾽ Ἑ 5 λαοῦ αὐτου. Καὶ πόλιν, ̓Αἴνειτε ΝΣ Κύθκον παύτα ᾷ 

ἔθνη, καὶ ἐπαινέσοιτε αὐτὸν παιντες οἱ λφιοί. Καὶ πάλιν Ησαίας. 

λέγ, ἔραι ἥ ἱ ῥίζα Τὰ ἵεασα, Ρ᾽ ᾿ ὁ ἀνισεέμδμος ἃ ἀργήν ἐθνών, ἐπ' 

ἀυπὸ ἐθνη ἐλπιοῦσιν. Ὁ: ϑ Θεὸς ὡ ἐλπίδὸς πληρῶσαι ὑμας πά- 

σης χαρὰς Ω εἰρίωνης ον ῷ πιςεύειν, εἰς τ αἰϑιοεύψὑ ὑμας ων 

ΤῊ ἢ ἐλπίδε, οΨ διωάμει πνδματοςὰ ἰου : Πέπεισμιαι ὃ; ἄδελ-- 

φοίμου, δ αὐτὸς ἔγω ̓ αἰδεύμδμ,} σι καὶ αὐτοὶ μεςοί ἐξέ αἰγα.- 

᾿ϑωσίδύης,πεπληρω μϑροι πάσης γνώσεῶς, δαυαμδροι ὦ ̓ϑλη- 

τ Δ τ ὙΘϑΈΤΟΙν. Τολμυηρότερον φ ἔγραψα ύ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, Στὸ 

Ε 

7 

Ἡσαῖν νβ.Δ 

»3 

Κιφ. «.8. 

[ 

μέροις, ὡς ἐπαναμεμνὴ σκῶν ὑμᾶς, διαὶ. τίω χάδαν ́  δοϑεῖσειν 

ἢΚυύρκεια, 

3 ὀζοις. α.τιια 

μοὶ ὑπο αὶ Θεῦ εἰς εἶναι! με λάτουργϑν ἴησο Χο κςοῦ εἰς "τὰ ᾿πῖπι 9 

ἔθνη, ἱ οἱερουρλρυτα ἡ δ) αήέλιον τᾷ Θεού, ἵνα γβϑηται ἡ ἡ σέοσ-- 
᾿Φορο τ᾽ ἢ ἐθνῶν θὐσφόςδοκτος, ἡγμιαισμεένη ὧν πνδ ματι ἁγίῳ. 

ἕγω οὦ και χησιν ὃν Χραςῶ ἱησοὺ ὑζᾳ τϑθς Θεόν: οὐ ̓ γὸ τλ- 

μησω λάλει ἃ ὧὠν οὖ ᾿ἐατθρ.γο σοῦ Χραρῦο δὲ ἔμου, εἰς ὑχω-- 

κοϊεὐ ἐθνῶν λόγῳ "ἡ ἔργῳ, -Ψ διωαμει σημείων ῷ τεροίτοων;, ὃν 
διωαμει πνόνματος ἸΘεοῦ᾽, ὥςτε Μά. Στὸ  Ἱερουσοιλήμα [ἢ κὐ-- 

κλῷ μέχρι δ᾿ ἰλλυδακοῦ πεπληρωκέναι 7ὸ δ αηλιὸν δ᾽ 5 Χο 

σου οὕτω 9 ) φιλοτμμουμδνον δὐαγελί (αλδα, οὐχ ὅπου ὠνομα- 

οϑὴ 'Χραρὸς, ἥὰ μη ἐπὶ δλλόχϑκον ϑεμβλιον οἰκοδομῶ᾽" δλά, κα 

», ϑχὺς γέλῥαπβαι, Οἷς ὑκ ἀνηεέλη πϑὰ αὐ Π:, 5 ονγται και οἵἑης 

ἀκηκόασι, σἰυήσρισι. "Διὸ Κα!.  δηριονθέμέευ πολλὰ ὅ' ἐλϑεῖν 

“ἀοϑούμας. γωρὶ ὃ μηκέτι τὸ Τὸ πον ἔχων ὡκ ζις κλήκασι Φύπις, 
᾿φιποϑιαν ὃ ἢ ἔχων: φ Φ' ἐλϑεῖν. φέρ: ὑμὰρ: ς Στὸ πολλῶν ἐτων, ὠξ 

ἐὰν ιδορθμομρᾷ αὶ εἰς. Τ ᾿Σπανίων ,ϑῴαμμαι ἄσεθς. μας: ἐλπίζω 

, 
4“ ἀγουϊα 

͵ 

ιΠρασκαν. δ. 

ὃ Ια. 

1 Ασίας. ε 

Ἐὦν Χειῶ ζ 

' ΟΠΡΟΣ ῥΩΜ. ον δᾷ 

ἊΝ διαποράόμδρος ϑεάσα αἰ ὑμᾶς, ταὶ ὑφ ̓ὑμὴμ τσξοπέμ- 

φϑίωαι ἐκεῖ, ἐὼν ὑμὴν 

3 ) πορόομιαι εἰς [ερουσαιλήμμ, διακονῶν Οις ἃ ἀγίοις" δ) δοκοῦ 0. 

Μακεδονία, καὶ Αὶ χαῖα κοινωνίαν Ἰενα, ποιήσω ὡς ἐς «ὅν πῆω- 

χριβ ́ δ ἁγίων τ ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ." δὐδόκησων ΤΟ, χὰ ᾿ ὀφαλίται 

αὐτῶν εἰσιν" εἰ γ Οἱς πνδυμαϊοκοὶς αὐτῶν ἐκοινώνηας ο ζᾳᾷ ἔθνη, 
ὀφείλουσι "ἡ ἐν Ὅς σουρκικοῖς λφτουργησαι αὐτοῖς. Τοῦτο οἱ 

ὀητελέσας, σφεαγησοίμδωος αὐτοῖς ἡ καρπὸν Ουτον, ἀπέ- 

λάύσομαι δὲ ὑμὴμ εἰς Ὁ Ἐ Σπανίαν.᾿ σἰδὰ δὲ ὅτι εἐρχομδνος πες 

ὑμᾶς, ἐν πληρώματι δὐλογίας 7 εὐαήελίου “' Χρ ρου ἐλεύσο-- 

μαι. 
Χραρου,κ δια δὰ ἀγαπης Ἀιπνεύματος, ̓ σίυα γωνίσοιεϑεο! "κι 

ἐν τοῆς τθοσευγαὶς ὑπέρ ἐμιου “σοὺς Φῷ Θεὸν, ἵα βυῶϑω Στὸ 

7 Ὁ ὠπειϑοιιύτιων οΨ τῇ ἢ Ἰωδαια, ὩΣ] να ἡ διακονία ἀν 1 ἧς ἵερεσοι- 

λήμι εὐκσοόςδεκτος “3υ5) Δ ἁγίοις, ὅα ἐν λαδα ἐλϑὼω πϑὸς 

ὑμας δια ϑελήματος Θεοὺ χα σζὰυ αναποιαῦ σῶμα ὑμῶν. ὁ δὲ 

Θεὸς τὴς εἰρίωυης μῷῇ παύτων ὑμὴμ. ἀμίω. 
Σευίξημι 5 ὑμὴν Φοίϊ(ζίω ἀδελφή ἡμῶν, οὖσοιν διαῖκο-- 

τ τῆς ὡκκλήσίας ἐν Κειχρέαις να αὐτὶ Ὑ περ δεζηϑε ἐν Κυ- 

δίῳ αἰξίως Τὴν ἁγίων, “ ἡ αὔρα τητε αὐτὴ ἂν ᾧ διὸ ᾿ ὑμδμ χρη 

Ὡραγμαπ' αὶ ἘΝ αὕτη χοϑϑςτέτις πολλῶν ὀβνήϑε. . ὦ ἀὐΐφ 

ὑμου. Α΄σάσοιοϑε᾿ Ῥρίσκιλλαν καὶ Ακῦλαν ἐὖν σζωεργρις 

χυθῷτον δστὸ μέροις ἐμπληϑώ. Νωυὶ Κεφ.α.Β 

α.Κορ.θ.8 

Η 
Κιφια.Β 

ὥρακαλω 5 : ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διαὶ Τῷ Κυρλξ ἡμῶν ἰοῦ ̓ 

βιΚορια.Β 

μοὺ ἐν Χϑαφώ ἴησου, (ὅμπινες ὑσρ τῆς ψυχῆς, μου ΤΟΣ ἑαυτῶν 

Ῥάχηλον ὑπέϑηκαν, οἷς ὅκ ἐγω μόνος εὐχάριτω, δλλὰ ἡ πώ σοι 

αἱ ὀκκλησίαι τὰ ἐθνῶν,.) ) χα Ἰτίω καὶ οἶκον αὐτῶν ὀκκλησίαν. 

Αασοίσοιϑε ἐπαινετὸν ᾧ ἀγαπῆτον μϑυ, ὅς ὅξην ἀπουρχὴ τῆς 

᾿Αχαϊας ἧς ΧΕαρον. Ακαυτέσοιοϑε Μαφκαμ ες πολλὰ ἐκὸ 

πίωσεν εἰς ἡμας. Αασείσολϑε Αὐδρόνυαν κ᾽ ἱενίων Οις συή{ε- 

γᾷς μου 10 ὴ σἀυαρχμαλώποις μου, οἵτινές εἰσιν ὀἰλίσημοι ἐν ζ!ς 
δ τοσόλοσις, σὶ τὴ χοοὸ ἐμοὺ γεγόνασιν -Ψ Χριρῳ. ᾿Αασάσοιοϑε, 

Αμπλίαν ἡ τ ̓ ἀγάπητον μβων Κυεέῷ.᾿ Ἀασάσαθϑε Οὐρξὰ- 

γὸν ἢ: ᾿(ὑέρυον ἡμηθῳν: Χραρώ, καὶ Σπάχωυ ἡ ὃ ἀγαπητὸν μου. 

Αασάσαϑε Απελλίω ἢ: δυκιμαμὲν Χράσω. Αασασοιῶν. Οιῤ 

ὡκ ῷ Αρμαςοξούλου. Αασάσαϑε Ηροδίωνα ἐὸν συγ ενὴ ἼΩΝ 



2.9 
,8 ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ῥΛΩΜ. 

Αασείσειϑεζιὶ μι δ᾿ Μαρκίοτου ζοιὶ ὄντας ὧν Κυδίῳ. Αασά.- β . ἧς -ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

- στρα Τρύφαιναν "ἡ Τρυφώσοιν τα κοπιῶσος ὃν Κυράφ
. Α- Ε ᾿ ἰὼ ἜΠῸ ΄ 

! αδεΐσει:ϑι Περσίδα ἥΐωυ αὐγαπητίωυ, ἥτις πολλά ἐκοπίασεν . 

Κυδκῷ. Αασείσοιϑ ῥοῦφον τὸ τὸν ὡκλεκτὸν ον Κυράφ, ὦ τίω 

μητόρϑι α ἀν Ὁ δ ἐμιοό. Αασάσαϑε Ασυΐκριτον, Φλέροντα, Ε
ρ-. : 

μωψ, », Παῦϑξαν, Ἑρμίωώ, δ Οἱ σὼω αὐτοῖς ἀδελφοις. Ααυας ΞΞΞ 

τ 2: Φιλόλογον καὶ ̓ἰουλίαν, 'Νηρία ὦ πίω ἀδελ
φίωυ αὐξ, 4Ὑνωΐαν. εν 

ῬΑΥΤΗΝ ἐπεφεγλή οἰσὸ Ν Ἐφέσου τῆ τῆς εὐ »ἐωροιχως αὐτοῖς ἥδ Ὼ 
ἄιδάξας, αἰ ανομιμγήσκων δὲ δ ομίως δζοὶ τὴς Ἐλιζολὴς ζαύτης. ἡ δὲ ασξό- 

ὕ ῷασις τὴς δχιςολῆς ὕειν αὕτη «Κορίνθιοι ἐκ Φιλονφκίαρ σεευαι δ δίοοι β 

Ν᾿ ἐαίζονηο Τὶ γγώμαις,χαὶ λοιπὸν. ἱω εἰν αὐνηοῖς λίσματα, χα ὄντων αισγκα!- 

δε) 5 Τῶν πὐρεθλέποντο Φνλαβόντα τἰοῦ μιητριάν. "όδοι δ ἤλελον Ἵη: 
ΤΟΣ ἰδίας γε αὶχας, απο ϑφασῇ τῇ τῆς ὑκρατείας. τινὲς δὲ χαὴ ἐν εἰδεωλείοις ἤαϑιον, ὡς αἰ- 

ὁ ᾿ ; Νηρέαν. « ΤῊ 

Ἷ ἐΠΩΩΣ Γ "ἡ ὥλυμπαν, ΑΙ ἸΌι; σὺν αὐτοῖς παύτας ἀγὶ οὐ. “Αασαὰ
 σε 6}: αζω. ω ἢ εἰδωλολύτων. ϑιλοι ὃ ̓Ος Ἂν λῤους ὀξουλύοιω, οι δέλαλο εὡζαις [λώσ- 

Ι Ἔα νὰ »λήλοις ὃ» φιλήματι ἁγέῳ. Λασαζοϊ) ὑμας αἱ ὀκκλησίαν
᾽ "πᾶσα γτια Ὲ πο  ς μὠ ΠΑ ἀμ ες Ἵ εἰς ὃ «ὐθὶ ἡ ααςάσεως μιυφήξιον, λέγοντες 

ιὴ ἐ, :- 

: 

και ζχωυ τέωυ.τὸ 

ὦ πο Χεχροό. . Παρᾳκαλώ δὰ ὑμὰς 5 ἀδελφοὶ, σκοπεῖν 
ζν. Ὡποςύλῳ. (7 χϑν πλήξε οὐ ὙΠῸ Κίξυὴ χμουρδύών, γς ἀφοισιν οἱ λαοὶ ὁ 

τας ν δυχϑξασί Ω σκάνδα, φρα ἢ διὰ Ψ. γί: δὲ λὐτιγφαφφ κοὴ «εῦτον «δ μῦν τυρῷ αὐντοεῖς ἐν φρονήσῃ 

| χϑτὰ ας ὦ λοι στ ἐχίω μὸδύ ὑμεῖς ἐξ- ὦ γγωσῴ, ἔκ Ἰἀποδέχεται δὲ αὐτοιὶ ποιοιώζας ζὰ αἴσματα, ϑιὰ ᾧ συμίουλδ)4 μὴ οὖν λό- 

Ι μαϑετε, ποιοιίταις, ἡ ὀκκλήνατε ἀπὶ αὐτῶν" (ὦ » Οιοῦτοι τῷ τῷ ᾿απὴν τ ἐπ λιν οὐ ἔργωχοὴ διευαἰμει ἡγέΐεϑαι. ἔπειτα ϑθειτίμιήσεις τ᾽ τως μύξα 

Ἶ 
: ΟΥ̓ΤΙ 

᾿ Κυρίῳ ἡμὴ ἴησοῦ Χεαρῳ οὐ. δουλάψοισιν, δ ϑ»λὰ Ἠὶ ἑαυτῶν 
Ἐβι τ ̓ μδὲ τῷ γα ὑπ μὐὐχί ἀϊτ} ἐὸ πμ ας λοιπὲν ἀὐξὶ ὧν ἔσραψου οὐποχρί- 

' 
γάμου, ἀῤῥνκπον σχὼν εἰ) τίωυ συζυγίαν, κὶ εὖ χαίρω 

' κοιλίᾳ. Ὄ ὴ διᾳ τῆς ἀρηολογίας "ἡ δλογίας 
ὀξαπατῶσι ταῤκαρ 

δῷ ἀρ δὐχίω. δὲ δὲ ἃ ἀγαπᾶν αὐζοις τίω ἐ { 
ἠδ εαι ἡπος ΤΩ) τόρ, ὦ 

δίας Ὁ ΩΣ ἀκαίκων. ̓  γὺ ὑμ)μὺ ὑπακοὴ εἰς παντας ; ἀφίκκη. 
5] ᾿ 4: γα πειδοῖ (ὔτο γενέοϑω. Εἶτα αἷξ ἢ εἰδωλοϑύτων, ἵνα μὴ ἀν

 οὐ τος 

ἐφ ουιὖ τὸ ἐφ ὑμῖν ϑέλω ὃ ὑμᾶς σοφοιβ δ δῇ δῇ εἰς ὁ ἀγαϑὸν, ζων τ τ ἂρ τῳ; χωλύᾳ δτυ ζὰ ὡν εἰδωλείῳ συμιπόσια, ἵνα μὴ σκανϑαιλίς ὁ 
οἱ Ι. 

β παῖς ΕΣ αν πλούτη μας συνά μᾷἃ ωλἢ. ΩΡ ΑΑ οι ττμναη πα ταν βεδν ων τὸ ὅτο 
; 

᾿ ᾽ γ 6.9} 

: ᾿ ἀπικρβνν  ὧὴ πέλω μευ τύ χέει, 5ικυριωυύ- ταν πέτραν. ον τανε τα υ Τουνη λα λα 
Ν Ν 

εν 
᾿ 

᾽ “ἢ Ρ τῶι, ἤσκουσα. 

ΟΠ [7 οῸΟῦΌζπμεκα μδμ ἵνσοδ Χοατοῦ μ ὑῤδ. ̓ Αασαζονται ὑμώς Τιμόϑεος ̓ομώκα τ ΦΈΡ ΡΟ ἘΠΕ ΠΕ, Ἐα τ ΘΕΙ κεἰ τ Ἀ πὶ αδ ΟΝ ΩΣ 

Ἂ ᾿ . Δ ὃ σίμμεβῃος μου Ὁ ὁ Λούκε(» κα Ὁ ἴασων Ὁ Σωσίπαΐζος οἱ ᾿ δυηέ- γα, γ Χοιςον, σζεοίςησι.. κσὴ τέλρε,  ὠινετίχο εὶ εἰ λόρρυς εἰς (αὶ ἤν» γοαφ4, ἡ ὼ «ἰϑὶλο.- 

: ἢ ἡ α τὸ : -Ἃ 

, γίας δι εἰς ζιυὶ αἱγίους οὐ δατϊλλή,ὲ μ 
οὕτως τελῴοι. “Ζωὼ ἘΧῚ χα Ζ. 

εὶς ΚΠ Σ ἀσαὶ ὁμαι ὑμᾶς ἔγω Τέρπος ὁ γράψας τίω οἶχ- 
᾿ , 

“Ν “" τω ν 
| 

β σολία ὃν Κυράφ. ̓Αασείζεται ὑμᾶς Γαῖος ὁ ξένος μου κα δ 
: ἘΠ Ὁ ἃ ΤΗ͂Σ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΌΟΥΣ ΓΡΩΤῊΣ Επι- 

- 
ὀκκλησίας ὅλης. ̓Αασείξεται 

ὑμᾶς ρρρος. ὃ οἰκονὸ 
ς Τῇ “πί-. ᾿ ; »ἔχοντα Ἡνας που διαιρέσάς. 

| 

“Ὁ ': ε Πε οὶ πλοιόνων καὶ διαφόρων ἡ αὶ ἐχικολὴ διοριϑωσιν ἔχ τ Κο- πο. Ἐν ᾧ ερλτῆς ΕΣ 

λέως, Κούαρτος Ο ὁ ἀδελφός. Η
 χάεας .» Κυρκου ἡμῶν ἴη- 

“ἡ “ τι ἀπρϑο ᾿ δὶ ᾿ς Γερὶ δ᾽ μὲ κοιγωνῶν δα μοσι. ὌΝ 

' 

.. τὸ οίμέον, μἢ γοῶν τϑϑς θη!) λο πα δ κύων ὁρεῖγ, ον δὲ!- ; 

ὑωας ὑ Χραφοῦ "Ὡς τὶ πάϑων ὑμῖι. ἀμίω. Τῳ: 9 , 
ϑυναμϑύῳ ὑ ὑμᾶς 

ἀλαφλε μον ἢ τσ Εἰ ὦ, τεεὶ ἊΝ» Ταρα ἤμας αὐδρῶν ἃ γωυαιχῶν ἐν Α) χαῖς καὶ πνεϑφῖε! 

ἱ 

συφιας. τοὶ λεπουρρεῶνγ. ῳ ἰγήν δ)δικσχώ- πρὶ ΘῈ ν ὧν φή ἑαιΐ Ἢ ] 

σηράξαι κτ' κὰ τς δ)αηελιόν μου καὶ ΩΣ κηρυγμα ἴησοό Χραροδ, 
᾿ Ο δ περὶ ἢ με ἐπάριϑαι. Ἐπὴν πτν ἢ ἐχδὸ χε δ μαι δὴ ὩΣ) 

ὙΠ ἢ ΤΙ Χτοκαλον αν μυρηράυρχρόνοις αἰωνίοις σεσιγημδλρουζφα- 
. . ᾿ παρ λα δι κ ἈΡ α τῈ Ἴ .. τ μοίου Ἀγίφιατες. το τ β 

: Ἢ : ἐφεσ.γ. 

᾿ : : ἢ δὴ Ὁ πορνόσειν. ἘΠΡΕΝ ; ᾿ ῶ γος γλώσσης, 
᾿ 

ΠΟΥ ᾿Ο ἈΘΆΙ, κορϑίνος δὲν Δέπιοςαφῶ, φορφνακώνανὶ δϑσμ οςςς Ἰ.Ο. 0 πτλσσπου σατο λε σης: ἐπ ρτ το 
: ᾿ εν ἢ ᾿γὼ ἐξ αἰωνίοσσ Θεο Εἰς ὑπακοίω σίςετῶως εἰς πάντα ὧν ἐς -᾿ ὃ : πιο ΤΑ, οΑἰηδὲ εἶ ἄπεςοι εἶεν οἱ ἵ τεροι. τὴ ναθνρα, Ἀν ιδλ τα αὐέρματα. Τερὶ τῆς Ϊ 

' ΄ γγωξκάὶ ἐντος,) γΆθνῳ αφῴς Θεῴ, δεὰ ἰησοδ 
Χραςοῦ, ὦ τὰ ἡ’ 44. ἡ τ Ρεοὶ δαφοραῖ ὑϑμω. Χποχῆς ἀκ ἐμ σζάσμᾳ. 

Ὁ ΤΠ ΑΕ ΠΕ 

τὰ ξα εἰ εἰς ζξσ: αἰῶνας.᾽ ̓ἀβῆως ! ᾿ ὡν "ϑ ὐῶν ἢ 
ἃ 

μὰ ; . Πρὸς βωμαϊδιρ ἐγεάφη Ὑπὸ Κοράνϑου διὰ Φοίζης “δ διακῦνε ! ἜΜ ΙΝ ᾿ 

“--ππ---.......... 

“ν Ἤς εθἰκεβεμᾶῖ ἐκὶ ὀκίρισιας. "ὉὉ 123. 
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ΦΙλΙΎ .7γ.Δ 

Γραΐ ιν. 

πραΐ. “.Ὦ 

ἦν ἴησοῦ Κραςοῦ, Ε ἴησυ Χ Θαςου ὑχα 

μη Τ᾿ ὑρερέιαϑαι,. ο᾽ μηδενὶ χὰ 

δὲς ον ὑμῖν εἰσί" λέγω δὲ Οῦτο, δὴ ἵκαρος ὑμῶν λέγη έγω μὸν 

Α͂ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Α. " 

“ μη "κανωϑὴ ὁ σαυρὸς Ὧν Χειροῦ. ὁ λόρος ̓Ν 

Οἷς μὴ ΔΝ αν μωρία ὅξ Ὅις ὃ ) συζομδύοις . 

ἐπιστολὴ ΠΡΏΤΗ. 

ΠΝ 
ἃ- ἕ ἐπ -Ὁ ἐξ; Β. ὦ ἀρ Ξ : ἸΕῚ 

ὥς 5 δ᾽ ἢ . ὅ; 
Ν ΝΡ 

ΜΕ ΕΝ. ΑἼΛΟΣ κλητὸς πύρολος ἱνον 

ἡ βοῦς Κα Χριροό, διὰ ϑελήματς Θεοῦ, κὸ Σωθϑέ 

ἀφ αὶ νης ὁ ὁ ἀδελφὸς τῆ ὀκκλησίᾳ, 13 Θεοῦ τὴ 

οὔση Ω , Κορίνϑω, ̓ ἡμασμένοις ον Χρι- 

Ι .-“ὦῳ  ἴησοῦ, ̓κλήτοῖς ἁγίοις, συν πασι ζρις ἐ- 

πικαλουμδύοις Ω ὄνομα Ε  Κυράῃ ἡμὴ 

ὦ Οὐ δ} ]ησου Χριρου, ῳ παντὶ τόπω αὐτῶν τε κὸ 

μιν χέριοι ὑμῶν ΓΣΣ  εἰρίαμη. πὸ Θεοῦ παῖξϑς ἡμδμ,ὶ Ὁ Κυρίου 

ραςώ τῷ Θεῴ ᾿ μου παντοτε εαὐἰϑκυμῶν,ἐ --.8Ο ΞΕ 

πὶ Τῇ δλπ Θεοῦ τῇ ἢ δοϑείση ὑμῖν ων Χρκρῷ ἰησοῦ, ὅτι ον 

παν ὑπλουτίοϑητε ὡΨ ΕΡ ΩΨ παντὶ λόγῳ "ἡ πείση γνωσέ, οὐκ ' 

ϑως Ὁ Ἱμδρτύδμον᾽ {'  Χραρὸὺ ἐξεραιωϑηῶν ὑμῶν, )ὦ ὥςτε ὑμᾶς οὐ βῆ 

δίσμαπ, ̓ ἀπεκδέλομε νοις τίω ἀ-᾿ 

ποκαίλυψιν ἠῶ Ὁ Κυρίου ἡμὴ ἴησου Χεκφῦυ, ὃς καὶ " βεξζαιώσᾳ 

ὑμᾶς ἕως τέλοις ἀὐεβονήτοις, ον τῇ ἡμέρᾳ 7Ὁ Κυφάου ἡμήῦν- 

σοΐ Χοιςοό .ἡ Πιτος ὁ ὁ Θεὸς, δὶ οὗ ὁ ἐκλήϑητε εἰς κοινωνίαν “' ἡἠού 

ἀν ἰησοῦ Χαλεοό τῇ ΤῸ Κυρά ου ἡμῖμ. Παραᾳκαλὼ δὲ ὑ- 

Θεὸς Τ ΤΟ φίαν ἥ' κόσμου Ούτου; ἐπειδὴ γ ἐν τῇ ἢ σοφίᾳ ἐν Ὁ Θεοῦ 
ὅκ ἔγνω ὁ κόσμος δια τῆς ὀφίας ῷ Θεὸν, δὐδόκησεν ὁ Ο Θεὸς 

διαὶ τῆς μωρίας ἥ' κηρύγματος, στῶ σοῦ! (ὧν: πιςεύοντας. ἐπειδὴ κ' κ, 

᾿ἰουδαιοι σημεῖον αἰτοῦσι, καὶ ἕλληνες ὑφίαν ζυτοῦσιν" ἡμεῖς 

δὲ κηρύοσο μὸν Χριρὸν ἐσαυρφμδμον, [ουδὰιοις μδυ σκανδα- 

λον ̓ Ελλησι δὲ μωρίαν' αὐτοῖς δὲ ζοὶς κλητοῖς ἰουδαίοις τέ καὶ 

Ἑλλυσι Χριςοὸν Θεοῦ δαμων κα Ὁ, Θεου ὑ ᾿φίῶν. ὃ ὃτι Ὁ μωρὸν ἦ' 

Θεέου ὑ(οφώτερον τὰ Δι ϑοοόγων ἔξ], »Ὁ ἀδϑενές τ Ὑ Θεοῦ οἰο-- 
Ὲ βότερον τ. ἀὐϑοοπων νά. ̓ Βλέπετε 01 Τ κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελ- 

Φοὶ͵ ὅτι τὶ πολλοὶ (φοὶ σε συρκα, εἰ πολλοὶ δεευατοὶ͵ οὐ πολλοὶ 

ἀὐβρεις, λα Ω μωρ δ κόσμε ὁ ὀξελέξατο ὁ ὁ Θεὸς ἵνα, Οι 

(φοι; καταιρύνῃ; (οι ἃ αἰάϑενη τοῦ κόσμμου ἀξελεξατοὺ οΘε- 

ὃς, ἵνα, καταιοχύνη τὰ ἰχνεοὶ “ὦ τὰ ̓άρβον Ζ' κόσμου Ὄ τὰ ᾿ ὄξου- 

ϑυημῆθα ὀξελέξατο ὁ Ο Θεός, Ω τὰ μλόντα, δα τὰ ὄντα κα- 
,ἤθεοδ,σ. ταρχηση, ὅπως μηκαυχήσή!) πῶ στ σιρξ ἐ ἐνώπιον ̓ αὐπ' οἷς 

αὐ τ΄ δὲύ ὑμεῖς ἐςξ ἐν Χϑιρω ἱμσοῦ, ὃ ὃς ἐγψυηϑυνὴ ἡμῶν φία δπὸ 

᾿ ἔδνεσι, σγλ ας 

ἃ, Θεοῦ, "δικαιοσύνη τέ καὶ αἱ γιώσμὸς Καὶ ̓ Ἰπολυτρωσις"ὶ ἵνα, Χῳ- 
μᾶς, ς, ἀδελφοὶ, δια δ ὀνόματος {ὦ Κυρίου ἡμῶν ἴησου Χερα- ϑως γέγρατβαι Ο μων υϑνος, ἐν Κυρίῳ καυχαίϑϑεν. 

οου, ἵνα ὁ αὐν λέγητε παύτες, »χαὶ μηΐ ἤν ὑμῖν ρῴσμιατα, ἥτε Κάγω ἐλϑὼν χσϑὸς ὑμας, ἀδελφοί, ἤλϑον εὶ καϑ' ὑπεροχέευ 

δὲ ΠΗ ὧν τῷ Ὁ ἀυπδ)ρὶ καὶ ὧν τὴ αὐτὴ γνώμη. ἐδαλώ- 1 μοφήρχονι «ἢ λόγου ̓  ᾿ Οφίας, καταητλλων ὑμῖν ὃ μδρτύριον ὅ' Θεοῦ" [Ὁ 

ϑηγαρ τ αἰδὸ ὑμὴμ, ἀλαφαὶ μουκαὴ δὰ Χλόϑης, ὅτι ἔθα- ἐν ἐκρινα, “΄ εἰδέναι ἢ ἐν ὑμῖν, εἰ μη ἰησοιώ Χρισον, ἊΜ ̓Ουτον ἐ ἐ- 
καὐυρφμδμᾳ)." Καὶ ἐγω ἐν ἀϑενείᾳ το ἐν Φόξῳ. καὶ ἐν ̓ἑόμω 

πολλῷ ἐδυόμίω χυϑϑς. ὑμας" "ἡ ὃ λόλος μου Ἂ "ὃ κηρυγμια 

τω ὅκ ἐν πειϑοῖς, Αὐϑεθπίνης ὀφίας λόνις,, τὰν ἐν Σοτοδεί. 

) ξει πνδύματος καὶ ᾿δαυαμεως, ' ἵνα ἡ πίςις ὑμῶν μι ἡ ἐν Οφίᾳ 

ἀὐϑοόπων, ἀλλ᾽ ἐν δαυάμει Θεοῦ. Σοφίαν δὲ λαιλοῦμδι ὁ ἐν 

ὗις τελείοις ; Οφίαν" ἢ οὐ Φ αἰῶνος Φύτυ, οὐδὲ ΧΙ “Ὄρχο τῶν 

Ἢ αἰῶνος Ούτυ ΤΩ καταρορυμδμων, ἀλλα λαι φέ 
αν Θεοὺ ἐν μυηρίο, τίω τὰ ὦ γι ρισὲν ὁ 

εἰμα Παύλου ἔγω ) δὲ ̓Αποόλλω, ἐγω 3 Κηφα, ἔγω ὃ Χραρο. 

᾿ς ̓ Μεμέξαροι [ ὁ Χραρύς: : μη Παῦλος ἐραιυρφ,ϑη υὑτέρ ὑμῶν, "ἢ 

ἢ εἰς Ὁ ὄνομα Παύλου ἐξαηλίϑητε: ῃ ἀὐχαξατω τῷ Θεῷ ὃπι 

οὐδένα ὑμῶν ἐξαπβισεε, εἰ εἰ μη ̓ Κρίασον ὦ Γαϊον͵ ἵνα, μι τις οἰπὴ 
ὅτι εἰς δ ἐμὸν ὄνομα ̓ἐδαϊηϊισαν. ἐξάπηισα δὲ κ ἡ Σπῷ ανα εἐἰδαηίώνι, 

οἷκον' λριδοὸν ἐκ σίδα ἐζενα ἄλλον ἐξ ἀγῆϊσαι" οὐ ΤΣ ἀπέρηλέ ἐξ 
Χραςὸς βωβζα, ΝΝ δ αἠελίζεϑα, : Ἐκ ἐν Οφίᾳ λόγου, 

«- (αἱ Ὁ» 

ὁ ἢ: σαυρου 

ματειῤ: ; ποῦ ἐὐμον, 78 αἰῶν(Θ» “ ; οὐλὴ ἐμώρανεν ὁ “ 

Γάδ ..Α 

Ῥωμια Ὁ 

Ἡσαΐν χϑ Ε 

Ἡσαΐε γ.Ὁ 

Ματϑ.,β.1' 

Γακ.β.α 

Τω.ς.Ὲ 

ἕερεμ.χγ.α 

χερεμ.θ.}Ὲ} 

δι κορι ἃ 

Κεφ Ρ 

βπτα. Ὁ 



Εν 

Παροιικζ. ΙΝ 

Ἡσαΐα μοὶ 

σοφίας 8. 
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39 

39 

Ι͂ 

Γ 

31 ος ἘΠΙΣΤΌΛΗ 
Θεὸς χσοῦ δὴ αἰώνων εἰς δυξαν ἡμᾶμ, [ὦ οὐδεὶς δμ δρχὸν 
γῶν ᾧ αἰῶνος Ούτου ἔγνωκεν" εἰ γὸ ἔγνωσαν, ἐκ δι τὸν Κύρκον 

τῆς δόξης ἐσαύρῳσωαν λα καϑὼς γέ ραπῆα, Α ὀφϑαλμὸς 

ὑκ εἶδε, νὰ οὐ ἐκ ἤκουσε, (ὃ οὐχὶ καρδίαν δ ϑρούποῦ ἰός ἀμ έξη, 
ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς ζες ἀγαπῶσιν αὐτὸν" Ἡ μὴν δὲ ὁ Θεὸς ἀπε- 

καλυνα διὰ ῶ πνϑύματος αὐξ.ν “πνεῦμα παύτα ἐρόυνᾷ, 

ᾷ βάϑη ᾧ' Θεού.Τίς )Ὁ οἰ δὲν δῤϑρώπων ᾷ ᾧ' λυϑρώπου, εἰ μὴ 

Ὁ πνεῦμα “Ξ οὐϑρώπου δ ν ἀνπῤ»ϑὅτω νὴ ἴα ὅ Θεῶ ἐδεὶς οἴδὲν, 
᾽ λιν »" ΜΝ ἕ ε “͵Ψ(λοννΝ Ὁ" ΝΟ 5 Ι 

εἰ μη  πνευμα Ἑ Θεοῦ. ἡμεῖς ὃ οὐ» πνέυμα τε κοσμι ἐλοὶ-- 

(ομϑυ, λα ὁ πνεῦμα τὸ ἐκ ὅ Θεοό, ἵνα εἰδώμϑυ ζᾳ ιἱποὸ τῷ 
Θεού χαραώεντα ἡμᾶν, ἃ ἡ λωλὲ μὴν ἐκ ἂν διδακτοῖς δ. 369 

! 7 ! ᾿ Ε 3.2» “»Σ) ! « ! 

πίνης (οφίας λόυοις, ἀλλ᾽ ον δεσδωωτοις σιν ϑύμοιτος ἀγ458,’τν δ.- 

μαῖα κοῖς πρδυματιχα συΐκρίψοντες. ψυλικὸς 3 λύϑοφπος καὶ δά- 

γῇ Ὁ καὶ πνϑδύματος 4, Θεού- μωρία γὸ αὐτῶ ὅξι, νὴ ὁ διωα- 
ται γνῶναι, ὅτι πνυματπκῶς ὀϑακρίνεται. Ὁ ὃ πνδυματικὸς 

λβακρίνει μδὲῥὶ πωύτα͵ αὐτὸς ἃ υὑχσ᾽ οὐδενὸς δὠακρίῷ) Τίς γὼ 
ἔγνω νοι Κυράς ὃς συμ(ιξασᾳ αὐτὸν; Ἡμεῖς 3 γοι ΧΚΟΑςού 
»ἱ ξ ἮΤΟΝ »ἦ ν᾿» ᾽ ] Ὁ 
ἐλομᾶν. Και ἐγω,δελῷοι, δκ ἡδεωυηϑέου λαλῆσαι 
ΩΣ ε “ ᾽ ,᾽.ε “ ς Ι ᾽ 

ὑμῖν ὡς πνόνματικοις, αλλ ὡς σαρχέτοις͵, ὡς νηπίοις ον ΧΘα- 
“ ἢ τς “ν ( Ἂν» »Ὁ » ᾿ Ι ᾽ ᾽ 

στυγῶ λο ὑμᾶς ἐποίκσοι, Θ᾽ αὶ βοῳμα' πω » ἡδῶυ ααϑε. αλλ 
ον ων Ι. εγ} λ : “» εἰ ν᾽» :.-,᾿ἮὉΝ ο΄ 

οὔτε ἐτι για δυνα δε: ἐτι ΩΝ σονρ»κοί ἐθε . ὁποὺ ΣΡ ον υμάν ζ-- 
ν ἡ ὶ Ι ΜΝ ᾿ ' .» ᾿ 

λος 1 ἐριὶς Κρ διλοςσοσίαι . ουγέ σοοκέκοί ἐςε ̓ κὴ «λ δι ϑρθοστον 
δον δ] πε ..Ὸ Ἃἃ Ι » ! «0 

ΘΈΑ ἡά νὰν ἐμὸν ΝΣ τ ζες. ἔγω μδὺ εἰμι Παυλουτερ’ 
Ω ἡ 3 ᾿ ! “9 “ον 2}. »Ὰ 

δὲ, ἔγω Αποόλλω, οὐγέ σορκεκοί ἐςε ἰὸς οὐὐὦ 6 Ὶ Παυλόξ ἐς 5 
᾿ λ »ω«» ἡ [ Ων Ι | ε ε ε 

Απολλως, αἰλλ᾽ ἡ διαΐκονοι δὲ ὧν οἰζιςεύσοιτε, καὶ ἑκάςω ὡς ὃ 
! 2] 5 1 λ»ν Ι 4 ᾽ν » ,ν ε 

Κύριος ἐδωκεν; Ἐγω ἐφύτευσου, Απολλως ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὁ Θε- 
λ ᾽ εἰ 4} ε 93 ; ε ᾽ » ε 

ὃς ηὔξανεν . ὥςτε οὔτε ὁ φυτεύων ὅδε, οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ 
ζά Ι ε " «ὰ « " .( ν ο ,κἐϊ : γὰ 

αὐξζανὼν Θεὸς. ὁ φυτεύων ὃ (ὃ ὁ ποπζων ἐν εἰσιν" (έκᾳςος δὲ 1’ 
2) πόδ 7 "ὕ “, ἢ τὸ 
ἐδὲον μιέαϑον λήψεται καὶ Σ ἰδιον κόπον.) Θεοῦ γα ἐσμϑέν σὼωερ-- 

,ὔ ἢ ᾽ Ι» λ ἱ “μὝ 
“»ἰ Θεοῦ γεωργίον, Θεοό' οἰκοδομυή ἐςε. Κατα πίω χάριν τῷ 

λ “ει ε ᾿ ᾽ “ Ἵ Ι! 
Θεοό τίωὼ δοϑεῖσων μιο!, ὡς σοῷος ρ ΤΕΧ ΤΩ ϑερμδηιον τεϑέ- 

2 δ) δα χη οα 

Ν ἔιεια 

ν “" » λ » : “Ὃς Ἁ Ι ἀξ - ᾿ 

κα αὐλὸς δὰ ἐποικοδομιει" ἕκαςος δε ( λε
πέτω πῶς ἐποικο δὺ- 

μεῖ΄. ϑεμδψιον “δῇ ἄλλον οὐδεὶς. διωΐαται ϑεῖναι χρραὶ (Ὁ κεῖ. 
μδυὸν,ὃς ὄξην ἵηισοις ὁ Χριςὸς. Εἰ δέ ες ἐποικοδομοεῖ οἰπὶ δ ϑεμές. 

λιν 

τζηπτειευα "Ὲ 

- 

με΄ 

καὶ ὄφελο 

ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. “ 

λιον ζυτον, χρυσὸν, ἀργυρον, λίϑοιφἼεμίοις, ξύλα, χόρτον, 
χαλάμίω" ἑκασου ὁ ἐρλο» Φανερὸν “ϑυήσεται ἘΦ. ἡμέίξα 

δῥλωσα ὅπι ἐν πυρὶ Σστοχα λυτῆΐξται " κα ἑκαςου δ έροον ὁπϑίον 

ὅξι, "ὃ πὺρ δοκμμάσ. εἰ ἵενος Δ ἐροον υϑυει ὃ ἐπῶκοδομνησε, 

μιοϑὺν λήψεται" δἴτινος "ὃ ἔρον κατακαιήσ,), ζυ μιωϑήσεται, 

ἧς 3 σω ϑήσεται οὕτω ἡ ὡς διαὶ πυρός. Οὐκ ὀἴδειτε δίεναος 

Θεοΐ ἐςε, καὶ ὃ πνεῦμα ἐν Θεοδ οἰκεῖ ἐν ὑμὴν ; εἰ ἴες πὸν ναὸν ὦ 

Θεοόύ φϑείβει, Φϑερει Οὕτον ὁ Θεός" ὁ ὥναος Φ Θεού ἅγός. 

ὅξιν, σἰτινές ἐσεύμεις. Μηδεὶς ἑαυτὸν ὥξαπατάτω -ἐἰἶες δδκει 

φος 4 ὧν ὑμὴν ον τῷ αἰῶνι Ουτω μωρὸς βρέ ἶνα γ3υ»- 

τοὶ (οΦὸς "ἡ “Ο φία ᾧ κόσμου ζυτου,μωθα χῦρα τῶ Θεῴ 

ἄξι. γέλρατῆαι γα, "Ὁ δραοομδμθ» οὖσ φοις ὧν τῇ πα-- 

αὐτὸ 

Δ Κιφ «ἃ 

“ 

, "κ"ν ο Ὅτ, Δ 

νουργίᾳ, σαυτὸν. Κα πώλιν, Κυριος γνῶ σκεὶ ζω δια. λογ-- " 

σμκοις τὴμ Ἤφῶν ὅτι εἰσὶ μώταιμοι , ἐπε μηδεὶς κοριυχαὶ τὸ ῳΨ 

δωϑρώποις-παντα γὃ ὑμὴμ ὄξιν, εἴτε Παῦλος, εἰτὲ Απολλῶς, 

ὄτε Κυφᾶς, ἐἴτε κύσιμοὲ, εἴτε ζων, ἐΐτεϑένατος, εἴτε γέςω τα, 

ἐἶτε μέλλοντα " πάντα ὑμλυ ζξιν͵ ὑμεῖς δὲ Χριςοδ, Χ ριφὸς δὲ 

Θεοί. Οὕτως ἡμας λογιζεάνωυ δι ϑρθοποὸς ὡς ὑπηρέτας 

Χριςού, οἰκονόμοις μυςηρίων Θεδ' ἢ λοιπὸ ν, ὁντεῖται ὧν Ὅις 

οἰκονόμοις, ἵνα πιςὸς Ἴες εὑρίϑη. ἐμοὶ ἢ εἰς ἐλουχεφὸν όξιν ἵνα 
ον ες Ὁ ᾽ “ΟΝ. 4δι " εν αὐ ΟἾΔ. 

υφ ὑμὴν φϑακριϑτω, ἠχύχῦο φρ ϑρφπινης ἡμέρας . α)λ οὐδὲ ε- 
» » ὅσο τος δῇ Ὑφ ας, } [ 

μαυτὸν Δύακρίνω: οὐδ ὃν Ὁ) ἐμαυτω σίλϑοιδαι . ἀλλ ὅκ ἐν ζυ- 
ΒΕΝΙ 

χ δεδικοα μα" ὁ ἢ δυακρίνων με, Κύριος ὄξιν. ὥςτε μὴ πρὸ 
ω] Ὁ ὰ ν΄ « ] αὶ Ἷ Ι. λ 

καίρου ἴε κρίνετε, ἕως δ ἐλϑη ὁ Κυριος, ος ΧΩ] φωποφΐα κρυ- 

καρδιῶν, ὃ στα, γῆς Τὰ σκότους, Ὁ Φανεοφῳ σέ τὰ βουλαῖς 

ὁ ἔπαινος “πμήσετω ἑκαςω Στὸ Φ Θεοΐ. Ταῦτα 3 ἀδελφοὶ, 

μιετεοφηλάτισα εἰς ἐ Τὸν χα Απολλὼ δὲ ὑμας, ἵγα ἐν ἡμιν 

᾿σέρὸ γέγραπῆαι Φρονειν, ἵνα μὴ εἰς ἱαστρ 5 ; ΕἾ 

ἐλοο Σ ἀμ Σὺ Ι ἢ ΄ ἘΣ ΟΞ νὰ 

ἐνγος Φισίουϑε "Δ τῷ ἐτεροὺ εἷος γα σε διακρίνει; ὦ δὲ ἐχής ὃ 
ἋΣ οὶ, ἧς ἜΝ, ε ὶ ΑΝ Ϊ »ἱ 

ἰρκέλᾳξες ; εἰ 5 χα ἐλαξὲξ, τι κφιυϊχα σοι! ως μὴ χαίξων ; 
ἡσἕ 

κεδορεσμλένοι ἐσέ, δὴ ἐπλετί φ"-. χωορλρ
ὴμὴ ἐξασιλώσατε' 

ν 8 ἐξασρτδύσωτε, “νά, Καὶ ἡμεῖς ὑμῶν συμξασιλά,- 

σωμϑρ" δοκῶ γὼ ὅτι ὃ Θεὸς ἡμαξ εἶ ὕστοςολοις ἐδ,άτοις ἀπέ- 

δήξεν ὡς Θ)ιϑανώποις ὅτι ϑέαον ἔρνηϑημὴν Ἰῴ κόσμῳ καὶ 

ΔΝ ᾿ ᾿ οἷ." 

σεν. 

“ “ 

βικορι5.ἃ 

ω ἐὦ 

ἀἀ.4γ.8 , 

βιΚορ.ς.Α 

Ματϑ.ζ.Α 

ῥωμ.β. Α 
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ἀήΐ ὅλοις καὶ ὀὐϑρωποις . ἑμεῖς μωροὶ δια Χράρον, ὑμεῖς δὲ 
φρόνιμοι: ἂψ Χειρῶ ἡμεῖς ἀθϑενεις, ὑμεῖς 3 ἰρωροὶ᾽ ὑμεῖς ἐν- 

δοΐζοι, ἡμεῖς 3 ἄπμοι. ἄχρα τῆς ἄρτι ὧρας καὶ πεινῶ ὑμδρ υ, καὶ 

φφῶμϑρ, καὶ γυμνήϊομϑυ, ΓΝ ἱκολαφιζόμεϑα, κὸ ἀςτετου- 

οι ταῖς ἰδίαις γερσί᾽ λοιδορου- μϑυ, καὶ κοπιῶ μϑρυ, ἐργαζομὴν 
μᾶνοι, δὐλολουμδυ" διωκόμδϑροι, ὀῤεχομεϑα" ̓βλασφημϑυμε- , 

νοι ,αϑρακαιλοῦμδρ. ὡς τϑξικαϑαάρματα {ἢ Τῷ κόσμου ἔγβονϑης- 

ἴα πάντων αξίψημα ἕ ἕως ἄρπι. Οὐκ οφηρόπων ὑμᾶς ηρά- 

Φω πῶωτα, λλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητοὶ γεϑετῶ. ἐὰν )Ὁ μυ- 

δάέοιυς παιδαγωνοις ἔχιν ἐν Χραςω, αλλ ε' πολλοις πατέραρ' 

ᾧΨ “Ὁ Χραςώ. ἰησού, διαὶ τοῦ δας ἐλίου ἐγὼ ὑμὰς ὀγλυνησοι. 

Παρακαλὼ οὖ ον ὑμας, μιμηται μου γένεῶε. δια Ουτὶ ἐπεμ.- 

ψού ὑμῶν τι ἰἰαόϑον, ὃς 681 τέκνον μοῦ ἀγαπητὸν ὦ πιςὸν ἐν εἰν 

ρίω, ὃς ὑμᾶς ἀμαμνήσᾳ ταῦ ὁδοιί μου ταὶ ἐν Χραρῶ, ̓ καϑώς 

πανταρφό ἐν πάσῃ ὀκκλησίᾳ διδάσκω : Ως μη ἡἐραϑμδύου δέ 

μου πσεϑς. ὑμας, ἐφυσιώϑησαιν ζινες" ἐλεύσομαι δὲ ταχέως 

τσοὸς ὑμᾶς; ἐὰν ὁ Κύριος, ϑελήση ,καὶ γνώσομαι ου ᾧῷ λόοον 

Τμ πεφισίω, δύων, ἀλλὰ τίω δαώαμ
ιν ου ̓ γδ ἐν λόγω ἡ (α-- 

σιλεία 756 ἐθεοῦ, ἀλλ ἐν δωυάμει. Τὶ (ϑελέτε; ἐν ῥα( δὼ ἔλθω 

χϑϑς ὑμᾶς, ἐν ἀγαπη, πνεύμαξε ὁ ἡ πραότητος. 

ὅλως ἀκούεται ἐν. ὑμὰν πορνεία, μὰ  ζιαυτη πορνεία; ἰζ. 

τις οὐδὲ ἐν ζοις ἔθνεσιν νὐνομαξεται,, ὥςπε' γυαμκαι ἐ ζενα (] δα 

οι ἐςέ, καὶ οὐχὶ μαλλῷῷ παϑος ἐχήν᾽ καὶ ὑμεῖς ἢ» πεφισιωμῆν, 

ἐπενιϑήσοιτε, ἵνα ὀξαρϑῆς ἐκ μέσου ὑμὴν ὁπ ἔρρον Ὁ Φότο ποιή- 

σπι Ἔγω δι ἊΝ ὡς «πῶν Τ᾽ Ὁ σώματι, οὼν ὃ ἢ τω πνεύματ, 

Ἰδι κέκρικα; ὥς ρων, τὸν οὕτω ἴουτο κατεργασαίμῆρον, ἐν τῷ 

ὀνόματι σ. Κυρίου ἡμῶν ἴησου Χριρου σωυαχθεντωνὺ ὑμῶν καὶ 

Ὑ ἐύου ἡ πνεύματος, σίὼ τῇ ἢ δαυάμει 5 Κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χρι- 

εὐ, αὐ αδοιωαι ὯΝ Οιῶτον τῷ σττανᾳ εἰς ὀλέϑρον τῆς  σουρ- 

αἰ, ῥα πνεῦμα σω 8η ἐν τῇ ἑμέρᾳ τῷ Κυρίου ̓ Ἰησου Οὐ 

καλθν τὸ καύχημα ὑμῶν. ὑκ δἴδατε ὃ ὁπ μικρά . ζύμη ὃ ὅλον τὸ 

φύραμα ᾧμοι: ; ὀκκαϑαρρίτε, οι τίω παλαιὰν ὡμίω, 

ἵγα. ἥτε νέον φύραμα, καϑῶς ἐξ ̓ἀζωμοι' ΧΟ ἜΝ Ὄ παρα ἡ-- 

μῶν 15: ἡμῶν ἐτύϑη Χριςὺς. ὥςτε ὑρπώιν μὴ ἐν ὥμη 

Φε 

γουθετων. ει 

τ καϑως ἐγὼ 
Χρμτού. "ας 

» «- 
Ὑ ῥησοδ, σγ. εἴα 

τ δβλ ια 

ΣΙ ἃ 6 

Ν δ,...1γ.14 

1.6} 

4 ἘΠ 

ξα δέτε α 
"ΚΖ 

ὑὕξαφατε “« 

πὰ 
ἢ. ἡ τὰ 

χα! σἱὶ 

᾽ 

ΠΡΟΣ ΕΟ ΝΌΟΝ, ;ς 
παλαιᾳ, εμιδὲ ἐν ὦμη κακίας καὶ πονηρίας, ΣᾺ ἐν αζύμοις 

εἰλικρινείας "ἡ ἀληϑειάς. Ε ̓γραψαὺ ὑμὰν ἐν " ἢ Θ ιρολῃ,᾿ μὴ 

σίζυανα μίγνυσθαι πο νοις" Ἂ οὐ πάντως Οϊς πὸ Ὅ: 7 κόσιμου 

ζυτωυ, ἡ ἡ τοῖς πλεονέκοταις, ἠ ̓Ὡρπαξιν, ἤ εἰδωολολαίφραις. ἐπεὶ 
ὀφείλετε ἄρα ὧκ ὅ΄ κόσμου ὀξελϑεῖν, γωυὶ Ω ἔγραψαύ ὑμῖν μὴ 

᾿ σώυαναιμίγνυῶς, ̓ἐαν ες ἀδελφὸς ὀνομαζοιδμος “1 ἢ πόρνος, 

} χρῃ «σε. θ᾽ : 

εὐ ὄξαιρετε..«.9 

᾽ ρειτεὶ ῷ πονηρὸν ἐξ ὑμὴμ αὐτῶν. - 

ἢ πλεονέκτης. ἤ ἐδωλολαίρης, ἤλοίδορος, ἤιμέϑυσος ἡ ἰἀρπιξ, 

τῷ Ὁ Οιούτω μηδὲ σαυεοϑιφν. Τί. γὰρ μϑι τσ οὖν ἔξω κρίνειν,ες 
χ' Οιβὶ ἐσω ὑμεῖς κρίνετε: ὧν: 4; , ἔξω ὁ 0 Θεὸς ἢ κρίνει. ̓ Καὶ δόξα. 

Τολμᾶΐες ὑμὴμ, 

χορφγμια. ἴχων τϑθς τὸν ἵπερον͵ κρίνεῶς ς οὐχ] Ὁ: ἀδίκων καὶ οἰ οὐγέ 

οι δ: ΄' αἷγ), ων; ὅκ οἴ σδδιτε ὅτι ζ ἃ ἅγιοι 5: κόσμον κρινοῦσιν εἰ ἐγ 

ὑμῖν κρίς) ὁ Ο κόσμος, ἀὐάξιοε ἐςῈ κριτηρίων ἐλαχίφων: Οὐκ 

οἰδὶαιῆ- ὃ ΟΤΙ ἀήέλοις κρινξυδυ; μήτ γὲ βιωτικα;ξιωπκα μδυ οὖ οὐ 

κριτήρκα ἐὰν ἔχντε, (ὅν » θἰξεϑενημδύοις ὁ ἐν τῇ ὠκιλησίᾳ, Ούποις 
καϑιζττε. τϑϑς ἐνξοπήνυ ὑμᾶν λέγω. οὕτως ἀκ ἔσιν ἐν ὑμὴν (0-- 

Φος ἐδὲ εἰς, ὃς διωνὴσῷ διακρῖναι δὰ μέσον Ὁ ᾿ ἀδελφοῦ αὖ: 

φ ϑλλα . ἀδελφὸς μῷ ἡ ἀδελφοῦ κρήτ), ὙἼΞτὸ Οὐ Ζὶ ἀπίσων ἡδὺ 

μδυ οὐ ὅλως ἡθημαῚ ἐν ὑμῖν ὄξην, δ οτι κρήλατα ἔχετε μ᾽ ὁ έαῦ 

ζ΄ διατὶ ἐγ μᾶλλον α ἀσδερκείαϑε; δαλέν ἐχε ἱκᾶλλον Χπορερῴθϑε; 
Ῥ»λαὺύ ὑμεῖς ἀσύκεῖτε Ὁ ὁ ἀἰτοςέρειτε, ( ταῦτα ἀδελῷοιρ: Η͂ ἐκ 

οἰδαιῖο ὅτι ἀδέκοι βασιλῆα, Θεοό καὶ Ὁ κληρονγομ!σοισι: μη) πλανα, 

ὃε᾿ ὅτε πόρνοι, ἅτε ἀἰδωλολαῖβαι, τς μοιροὶ, ὅτε μαλακοὶ, ὅτε 
“πρσενοκοῖται, ὅτε κλέπβαι τε πλεονέχ!), ὅΤῈ μέϑυσοι, οὐ λοίδο-- 

ροι, ἐχ ἀρποιγές βασιλείαν Θεὲ πληρονομυσοισι. "ὁ Ἰαῦτα 
ἡεινερ ἥτε ϑλα ἀπελούαρεοϑε, λα ἡγμαώητε, δὰ ἐδικαρω ϑητε 

ἐν τῷ ονόματι ὅ ᾧ Κυρίου ἰηθοῦ »Ἀ ἐν “πω Ὁ πνδίματι Θεοῦ ἡμλω. 

“παῦτα (μοι ἔξεειν, δ λ᾽ οὐ παῦτα συμφέρει παῦτα μοι ἔξεοιν, 

ΣᾺ ὅκ ἐγω  ἀξαισιαιθήσομαιρσα ἕενος Ὅ ̓βεφματα. Τῇ κοι" 

λίῳ, ἡ ἡ κοιλία ζοις βεῳμαδινὸ ὁ ἀὲ Θεὸς Ὁ ὃ ταυτί ἢ ταῦτο 

καΐαργησᾷ. «Ὁ δὲ σωμα οὐ τὴ πορνείᾳ, ἀλλὰ ζω. Κυρίῳ, καὶ ὃ 

Κύρι(ν τῷ σώματι" ὁ δὲ Θέὰς καὶ τὸν Κύρι(ῦ ἤγφρε, 'χοὶ ἡ- 
μᾶς ὀξεγερᾶ διὰ ὃ δυνάμεως αὐδῷ ἕοι οἰ δεωτὲ ὅπ σωμέντα 
ὑμὴν, μὴ Χοιαερού ὄξην;α ὥρας οἰῶ ὑᾳ ῥδηη 1Ὲ Χρλξοό, “ποιήσω 
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5: ᾿ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Δ πόρνης μδι: : Μὴ ἥροιτο. Ἢ ἐκ οἰδατε δῇς ὁ κολλώμδιυ (Θ᾽ τῇ τῇ 

» πόρνη, ἕν σωμά ὄξιν» ἔσοδ γα Φησιν, οἱ δυο εἰ εἰς σεέρχα. μίαν. 

0 ὁ δὲ κολλώμδμος τῷ Κυόκῳ, ἕν πνῶμα ὅξ1. Φόγετε πίω πορ-- 

νείαν. παν ἁμδῤτημα ὃ ἐὰν ποιήση δύϑοθοπος, ὠκτὸς ἜΣ 

τὸς δξινὸ ὁἢ πορνεύων, εἰς Ἔ ἴδιον σωμα ἀμδβϑε, [ξὶ ὅκ ἠσα- 
᾿ 

! ἱ 
τε τι. “δ σωμα ὑμῶν, ναὸς Τῷ ἂν ὑμῖν αἱγίου πνεύμαπός: ἜΣ ᾿ Ἶ Ἷ 

“- » 

οὗ ἔχετε Στὸ Θεοό "καὶ ἐκ ἐσὲ ἑαυτῶν: : ᾿ἠροροίοϑητε το ίεμης.. 

δοξζάσατε δὴ δ᾿ Θεὸν ον τῷ σωματ ὑμὴν, κα το αΝ 

δ ὑμῖμ, ἅτινα ὅδ ᾧ Θεύό.. Περα: ὃ ὧν ἐγρανατέ βο 

καυλὸν ἀὐϑεθόπτι γαυαροὸς μη ἡ ἀπβεόϑαν! δια δὲ ταῦ πορνείας ἐ- 
καιφος͵ τίω ἑὰυτοῦ γαθάκαι ἐχέτω, Καὶ ἑκα ςη ᾧ ἴδιον δ ὅρα 

ἐχότω. “Ὦ γιυαριὶς ὃ ἀνὴρ πίων ὀφειλοιδρίωυ εὖ εὐνοιων ᾿ ποσὶ 

᾿ δότω, ὁ ὁμοίως δὲ χα) ἡ γαυη τῷ ὦ ἀνδϑί. Η γαιυή ὺ ἰδίου σωμα- 

τος ὀ(οϊξοισιάξοι ΣᾺ ὁ δὐήρ' ὁμοίως. δὲ κὶ 10 ὁ ἀνὴρ Τῷ ἰδίῳ σω.-- 

μανος ἐκ ὀξοισιάζει, δλᾺ ἡ γή. μὴ Σιποξέρειτε δΣρλήλοις, εἰ 

μηῦο δὲ οκ, συμφώνου πϑθς καιρὸν, ὕα χολαδιτε᾿τῇ Τῇ νηφείᾳ Νέα, 

καὶ τῇ πσϑϑσευ' καὶ πάλιν οὐχὶ ὦ αὐτὸ ̓σωυέρλγιϑε, ὕα μη 

πειραίιυ ὑμαῖ ὁ σάτανας διαὶ πίω ἀ ἀκρασίαν ὑμῶν. Τοῦτο δὲ 

Β λέγω κι Τ' συϊνωμίω, ν κατ ο)λιταγέευ: ϑέλω » παταρ δω- 

᾿ϑρῶποις φΦη ὡς Ὁ ἐμαυτὸν' ἀλλ ἵκαςος ἰδιον ̓λάξισμα ἐᾳ ὧκ 

Θεού, ὁ ος μδω οὗτος ὃς 3 ὅτως. Λέγω: δ τοῖς ἄγαμοις κ, ἡ Ἴαης 

χήραις, καλόν αὐηοὶς ὅξην ἐς ἐᾶν μείγωσιννὺς καάγω" εἰ ὃ σκ ἐίκρα 

Ἴεθονται, γαμυησοπεοοξ - κρέ!ασον γα  ὅξ: )αμήσοαι ἢ πυρουάχ. 
Τοῖς δὲ γεγαιμιικόσι φϑραηέλλω, ὑκἐγω ἀλλ᾽ ὃ ̓Κύξμος, γυ-- 

γαιχαι Στὸ ἀὐδρὸς μη χωθαδϑίεαν ἐὰν ὃ Ὀχώέλῶη, μδρέτω. 

ἄγαμος, ἱξ τῷ: ἀνδρὶ καταλλαγήτω: Καὶ λῤόρα γαραιχα μη 

ἀφιέναι. Τοῖς ὅ 5 λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύφμος, ἐϊ τις ἀδελ-- 

Φὸς γωωῶκᾳ εἐχφα ἀπιφον, καὶ ᾿αὐτη σώ δδοκεῖ οἰκεῖν μεῦ ἄυ- 

Γ τοῦ, μαη ὠφιέτω αὐτίω. κα γώνη ἥης ὑ ἀὔδρα « ἀπιςον »και- 

αὐτὸς σἰμάυδοκεῖ, οἰραξῖν με αὐτῆς, μλὴ ἀζφιότω αὐτὸν" {ἐγ μα- 
και ἡ) ἀνὴῤ᾽ ὁ ἀπιςος. τ» τῇ ἢ γευυαμκὶ, καῇ ἡ ἡγίαςται Ἶ γαυή ἡ ἀ-- 
πιςος. ἐν Ἰῷ δ δρί- ἐπεὶ φρο: (ᾷ τέκνα ὑμῶν αἰκοίϑαιρτα ὅδε, 
“(δ 

γι ὃ ἀγέα: ἐὅθην εἰ δὲ ὁ ἄπιςος χωρίζεται, λώεμξέώε. Σ, ᾿ δεδού.- 

λῶται ἢ κμοὶ "δὴ 6 ἀδελφη" Ὄψ᾽ ηοις ἧς ιούτοι. ὃν ΟΣ τον ̓  

Ν το 

1 ὀφειλίω.«. 

φέραν. χχρθς δ εὐλημον καὶ 
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κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός. Τί [γὸ ὅδας γαῦαι, εἶ 7 ἄνδρα, σώσης: ; 
{1 οἰδὰς δὐνρε χίω γαυαικα συύσέρ; εἰ μη ἑκαφω ὡς ἐμέφα-- 
σεν ὁ Θεῦς, ἕκαον ὡς κέκληκεν ὁ Κύρκ», οὕτω τὐδιπατείτω" 
καὶ οὕτως ον» ταῖς ὀκκλησίαις "τάσις διαποίασομαι. πεέατε- 

Ἴμημδμες ες ἐκλήϑη; μὴ ̓ οὐ ιασείϑϑω "ἐν ἀκροξυείᾳ ες ἐκλή- 

ΝΟΣ μημαϑξιπεμνέϑϑιο. »" φξατομη οὐδὲν ὅδ »καὶ η ἱ ἀκροξυσνα 
οὐδὲν ὅν λα τήρησις σψτολῶν Θεοΐ. ἕ ὁκίαιρος ὡΨ ΤῊ ἢ κλήσᾳ ἢ 

ὶ ἐκλήϑη, οΨ τὸιὐτη ϑρέτω. Δοῦλος ἐκλήϑης ; μὴ σοι μδηέτω: ΩΝ 

Εἰ ἃ δια σαι ἐλάύϑερος δῆρεσϑαι, μάλλον χρήσομ. Ο ἐγ ἐ ἐΨ Κὺ-: 

δίῳ κληϑεὶς δοῦλος, ἀπελεύϑερίθ)» Κυράου ξέν: ὁμοίως. κοι. ὁ 
ὀλεύϑερος κληϑεῖς,, δοῦλός ἿΣ Χραςού."ἡ Τιμης ἠγρεοίῶητε, 
μη δ γίνεοϑε δοῦλοι ἀνϑρωπών. ἕκαρος ὡν ᾧ ἐκλὴ ϑὴ ἀδελφοὶ, ἐν 

Ἴῤτω εϑρέτω “δα τῷ Ὁ Θεῴ. Περα: 3 ῃ τ χϑοϑένων ολιταγέιυ 
Κυράου ἐρκ ὀγω,γνώμ!ω ὃ 3 διδωμι ὡς ἰλοιμδμος εἰχυῦ Κυρίου 
πιρὸς ζῇ. γομίζω. οἷ » ζότο καλὸν ὑπαίργήν διαὶ πἴωω ( ἐψερωσαν 
φύαϊων, ὅτι καλὸν ἀὐδρώπῳ Ω οὕτως ὦ. Δέδεσαι γὰυαμεί : 
Μή ὅτι λύσιν. λέλυσει Στὸ γα ρος: χω ̓ ζει γαυαμκαι. 

᾿ ἐὰν 3 καὶ γήμης, οὐχ ἡιδϑτες. καὶ ἐὰν γήμη ἤ ὁ φβϑενος, οὐχ 
ἄμδρτε' θλίψιν 9 ἢ Τῇ σορ κε ; ἐξθεσίν οἱ ιουτοι. ἔγω ᾿ δὲ ὑμὼν 
Φείδοιμαι. Τοῦτο δὲ Φημῖ, ἀδελφοὶ," ἣ καιρὸς ̓ σαυεσαιλιμές 
Ὑ0ε δ λοιπὸν ὅδιν ἢ ἵνα; καὶ οἱ ἔχοντες γαυαικας, ὡς μη ἔχοντες 

ὦσι κα οἱ κλαίοντες ὡς μὴ χλαίοντερ: χα! οἱ χαίροντες, ως ὃ 

χαίροντες" καὶ οἱ ἀγοροίζοντες, ὡς μὴ κατέχοντερ' Καὶ οἱ 
μδμοι τῷ τῷ κόσμκῷ Ούτω, ὡς μή ̓καζαχφώμδωοοι. αὐναγᾷ ΓᾺ Ἂ 

. φηηλὰ ἥ κόσμου ζὐπυ: Θέλω: ἢ ὑμᾶς ἀμερίμνοις ἐ {ὁ ο ἀγα- 

μος μέθαλινα, . (ἃ 1Ὁ 7 Κυρίου, πῶς ϑρέσῳ τῷ Κυρίῳ' ὃ δ γαμη- 

ΟΣ σας μεραμνᾷ ἴα τῇ τ κόσμου, πῶς Φρέσᾳ τῇ τῇ ὑγαυαιχάς -μεμέρι- 
Ὁ ΝΕ σδι ἢ ἡ γαυή και η ὁ φρϑενος. [ἑὰ ἄγαμος μεθάμνᾳ, τὰ Τῷ Κυρής, 

ϑένος μερα- α ἡ ἢ ἁγία καὶ σώματι ζ πνεύματι" : 4] λαμεήσοισα, μεξαμνᾳ 

ΜΉ Ρα α Τα κόσμου, πίὼς δρέσᾳ τῷ ἀνδρί. Τούτο δὲ χσοὸς “ὃ ὑμῶν 
αὐτῶν συμφέρον λέγω, ἐχ ἵνα βρόχονύ ὑμῖν ὄσιξάλω, »“λὰ 

᾿εὐποϑσεδρον᾽ “πὸ Κυρίῳ ἀπερμασέ- 
φως. Εἰ δεῖες ἀ ἀλρηλονεῖν δ) Ζὶ τίω αὐρϑένο αὐτοδνομίᾳ, ἐὰν 
ἥ ὑπέρακμος, Καὶ οὕτως ὀφοείλᾳᾷ γένεοϑαι, ἃ Ο ϑέλοι “ποιείτω " οὐχ 

τῆς 

Φυ, 
δι, ἡ μα 

, 
2 σευε πολ α- 

λ ᾿' 

70ς Τὸ ἈΟΙΤΟΥ 

ἔμεν, ἴα. α΄. 

α.θ.ια. ὍΡ' ὃ» 
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1 ἘΕΕΣ ΘΑ: 

τάν4" γαμείτωσοιν εὃς 5 ἐφΉΚΑν ἐδραιος ὧν τῇ ἢ καρδίᾳ, μὴ 

ἔων " Δ αΐκαν, ὀξοισίαν Ὁ δ ἐχέ' αἷϑοὶ τ 1Ξ ἰδίου ϑελήματος,κ Φό- 

τὸ κέκρικεν ὧ Τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῷ, ' τηρεῖν τίω ὁ ἑαυτοῦ ἡ αὔρϑενον, 

καλώς" ποιέει. ὥςτε καὶ 0 ὀκγαμίξων, καλ
ῶς ὅποιεις “Ὁ ὁ δὲ μή : ποιήσῃ. ῃ 

ὀκγαμίζων, κρέμασον 'ποιᾷ. Τωὴή 1 δέδεται νόμῳ ἐφ ὅσον ἀεὸ- 7 ποιήσψο ε 

γον ᾧ ὁ Ο ἀνὴρ αὐτῆς " ἐὰν 3 κοι μιϑὴ ὁ ἀὴρ αὐτῆς, ἐλάϑερᾳι ἐ ε- 

οἷν ᾧϑελει ὙΠ Ὁ ΔΙ, εμόνον ΩΨ Κυράῳ' μακαρκώτερᾳ δὲ 

ἄδην ἐὰν οὕτω με, καὶ ἢ ἐμίω γωμίω. δοκῶ: ̓  κάγω πνεῦ--. 

μα Θεού ἐχέν. ΠερᾺ ἢ δ δὴ εἰδωλοϑύτων ἐΥ 

ὅτι παύτες γνῶσιν ἰλϑβᾶν. ἴς γνῶσις Φισιοι, ἡ Ὄ ἀγα πη οἰκοδὸ- 

μεῖ. εἰ δεῖες δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ὁ ἔγνωκε χαϑῶὼς δεῖ 

γνῶναι εἰ δὲ Ἰες αἰγωπα : Θεὸν, ξιε ἔγνωςοι ἜΡΩΣ ̓αὐτοῦ. 

Πέρα τῆς Θρώσεως οι Ὁ τὴ εἰδωλοθύτων, οἰδαρδω ὁ 01 οὐδὲν ἐ ὅ- 

δῶλον -Ψ κόσμῳ, ᾧ δῖε οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἰς" καὶ 2 εἰ 

πέρ εἰσι λεγόμδροι ϑεοὶ, ὅτε ον οὐρανεΐ, εἰ εἴτε οι τῇ τῆς γης, ώς- 

πέρ εἰσι ϑεοὶ. πολλοὶ , καὶ κύδμοι πολλοὶ ΩΝ ἡμῖν ες Θεὸς ὁ 

πατὴρ, οἰ οὗζᾳ παντα, Ὁ ἡμεῖς εἰς αὐτὸν" ᾧ εἷς Κύδκος ἴησοις 

Χρρρος, δε" οὗ τὰ παύτα νζα! ἡμεῖς δὲ αὐτοό. Αλλ ὅκ ἐν πᾶσιν 

ἡ γνῶσις. ΟΣ 3 τὴ ἢ συυειδησᾷ 7Ἑ τῷ εἰδώλου ἕ ὡς ἄρτι ὡς εἰδεϑυλο-- 

ϑυτον ἐσϑιοισι , καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀϑϑενῆς ὅσοι μολεῖν). 
βρῶμα: 3 ἡμας συ ᾿φ)ρίφησι “πο Θεά" "οὔτε 5» ἰὋ εα» φάγω, 

ῤ αἰϑιανεύομδιυ οὔτε ἐὰν μὴ ̓ φάγωμδυ, ὑερούμῖθα. ΒλέπετεΞ 

μή ἤῤμς Ἴ Ι ὀἴξοισία ὑμὴν αὖτ᾽ Φ, ϑὀϑσκομμιὰ, οἤθηται ζις ἀ63--- 

γοὺσιν᾽. ἐὰν γυ ες ἴδοησε ὭΣ ἸϑΙ τα γνῶσιν, 7) εἰδωλείῳ καζα- 

κείζδρον, οὐχὶ ἡ  σίωυεί δησις ἀυς ὦ ἀϑϑενοιξ ὄντος οἰκοδομυνϑησε!) 

εἰς ἡ τὰ  ἰδῶωλόϑυτα ἐώιφ: : ̓ καὶ ἀπολεῖται ὁ ὃ ἀϑενων αἰδελ-- 

Φὸς Θ)ὴ τῇ σὴ γνωσέ, δὲ ὃν Χρκοὺς ἀπέϑευνεν ς ὕτω Ὁ ἀμδοτά- 
γοντες εἰς (ὅν ἀδελφοιξ, Κοα ᾿ τύτῆοντες αὐτῶν τί μμυείδησιν 

ἀσϑενούσοιν͵ εἰς Χραρον ἀμδρταψετε. ᾿Διόη' ΕἸ βρῶμα σκαν-- 

δαλίζο δὲ ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φαΐγω κρέα εἰς ἢ» αἰῶνα, ἵνα, 

μὴ ἣὃν ἀδελφόν μου σκαμδδιλίσω.. Ἧ Οὐκ ἐμι σο-- 

ςῦλος: ὅκ εἰμὶ ̓ἰλάζϑερος; : οὐχί ἴησοιῦ Χραρὸν τὸν Κύρκον η-- 

"" ἑωροικά οὐ Ὁ ἔρρον ϑυ ἡμεῖς ἐξε ον Κυρίῳ: ̓ εἰ ἄλλοις 

εἰμὲ λπύρολος, Σ» λα γε ὑμὰν εἰμι" ἡ δο σφεοιγὲς δ έμης 
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Ἀποςολης ὑμεῖς ἐςεὸν Κυρίῳ Η ἐμὴ ̓ Σολοϑα, Ὅς ἐ ἐμὲ θμα- 

κρίνουσιν αὕτη δ), Μὴ ἐκ ἔλομδν. ὀξοισίαν φαγένχαι πιεῖν} ; 
μὴ ἴφι εἰλϑμδν ὀξασίαν ἀδελφίω: γαυαιχα τδιάγήν, ὡς "ἢ δ οἱ 

λοιποὶ πόρολοι χα οι ἀδελφοὶ τ 7Ὲ Κυρλου, ῷ Κηφας. »ἥ μό- 

γος ἐγὼ 7) ̓Βαρνάξας ὁ “κ ἔχομϑυ ὀξοισίαν ἦψ μὴ ̓ ἐργοίξεσϑαι! 

Τίς φραδνεται ἰδίοις ὀψωνίοις᾽ ποτέ; ες Φύϊως ἀμπελῶνα, ῶ 
κ ΤῸ δ: καρποῦ ἀὐ ὁ ΝΣ ἐα4; .ἢ ἧς ποιμαϊνᾳ ποΐανίιυ, Καὶ ὧι 75 

γαλακτος τῆς ποίζινης ἴγι ἐοϑιᾷϊ Κρ τ λὺ ΒΕ ον Ἰαῦ τα “Ὁ: 

λα ;ἢ οὐγὶ καὶ 0 νόμος Ταῦτα λέγ: : ὦν )0 τῷ τῷ Μωσέως γόμω 

λέγραπῆαι," Οὐ Φιμωῶσής βοιιυ δλοῶντα. Μη ̓ Τμ ξοων μέλει 

Ἴζυ Ὁ Θεῳ ἢ ἡ δὲ ἡ μᾶς παντῶς λέγᾳ; δὲ ἐμὰς »Ὁ ἐγραφη, ὅτι ἐπὶ 

Ὁ βπίδι οῷ λᾷ Ο ὁ δροτεκών, ϑροσειᾷν,καὶ ὁ ὁ᾽ δλοῶν τῆς ἐλπί-- 

δὸς αὐτοῦ μετεχέν, ἐπὶ ἐλπίσι. εἰ ἡμεῖς 'ς ὑμῖντα πνϑυμαΐεκα ἐ ἐ- 
«πείρᾳ μϑμ, μέγα εἰ εἰ ἥμεις 'ς ὑμὴν τὰ σαρκικῷ  ϑεθάσομϑρ: ᾷ ἀλ-- 

λοι τῆς οἰξοισίας ὑμὴν μετέλϑισιν, οὐ μάλλον ἡμεῖς: ; Χλλ᾽ ὁ “Κ 

ἐχρισα θα Τῇ ἢ οἶξοισία ταύτη δλλὰ παῦτα φέγομϑν,,ἵνα μὴ 1 ἐς: 
κοπὴν ενα δώ μϑυ τῷ πὸ δα ΠΠλί τοῦ Χρκροό. ̓Οὐκ οἴδατε ὃ ὯΝ οἱ 

αὶ ἱεροὶ ὶ ἐργαζόμδιυοι,. ΟΚ ὅσ. δ ἱεροῦ ἐοϑίοισιν ; τῷ ϑυσιαςηρέῳ 

κοεϑσεδρόσοντες, Τῴ ϑυσιαφηθίῳ συμμερίζονται ξ Οὕτω χαὶ ὃ 

Κύρμος διέταξε ὩΣ Ἃ Δ αήέλιον κατα ἐλλοισιν. ἐ ΟΚ 75 Ὁ δα 

ἡλίου ζω" ἐγω ν᾽ οὐδεν) ἐχευσοιμίω Ουτων. Οὐκ ἔγραψαϑ 5 

Ἴαυτω, ἥα οὕτω γβρηται ν ὁ ἐμοί: καλὸν γαῦ μοι μᾶλλον δστο-- 

Θανειν, ἦ Ὁ καύχημά μου ἵνα; ἧς κενώσῃ - ἐὰν Ὁ ϑαήελίζω- 

μαι, ὅκ ἔς; ἯΙ καιυχιμα,γδθαΐαν γα μοι Θλήκοται, οὐαὶ! δὰ 

μοι ̓ἄξίν, Δ οἐαν μὴ ᾽ Δ)αηελίζωμαι. εἰ ἰγὸ ὁ ἑκῶν 3:5 “ϑδόβασ, μι- 
᾿ϑϑὸν ἔχω εἰ 3 ἀκῶν οἰκονομίαν πεπίςευμα!. Τίς ουὖ μοι ὄξὴν 

᾿ ὁ μιοϑῦς : εἷνα, δαηελιζοιδνθ’ ἀσδαίπανον ϑήσω “ὁ θαἴβμον 

“ τ ΟΧραςού, ἐς ὃ μή  καϊζοι,οὐσοιῶς Τῇ ἢ ὀξοισίᾳ μουον τῷ Ὁ δ) αἴ. 

δηίῳ. ὀλεύϑερος . ὧν ἐκ παύτων, πᾶσιν ἐμαυτὸῦ ἐδούλωσει, 
ἵνα, ὦν. πλείνας κερδήσω . . 10) ὁ ἐβυόμδων τοῖς 'ς ἰουδαοις ὡς ἰω- 

"δος, ἵνα ἴουδα! οιᾷ κερδηστ " Οἱ ὶ ᾿ξαὺ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον," 

ἵνα ὥν' πὸ νόμον κερδύσω " ὅς ἀὐόμοις, ὡς ἀύομος (μὴ ὧν 
᾿δύομος Θεῷ, ΝΣ ἔννομιος Χοισώ)να κερδησω ὐόμοιρ' ἐρυό-. 

ι μίω Οςς ἀεϑενέσιν ὡς ἀδϑενῆς, ἵγα οὖν ἀόϑενεῖς χερδηστυ " ποῖς «᾿ς 
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πᾶσι γέγονα παμπτοὶ, ἵνα, παντωξ ἕνας ΞΕ, Ἢ 
δια! δ) απέλιον, “ἴνᾳ συϊκοινωνὸς ἃ εἰυλφ Ὁ ἥψωμαι. Οὐκ οἴσίδετε 

δὅηη οἱ ἂν σειδέῳ; τρέχοντες, παντες μδ0 τρόλθισιν, εἰς ὃ  λαμιξα- 
γᾷ ὁ δ᾽ Θρριζει ΟΣ οὕτῳ ῥέχετεῦ "να ἈφιτΩ λοὶ πε. "πὰς ὃ ὃ ἀγών. 

ζομδυ» πάντα ἐμκρα!ε) ἐκεῖνοι μϑμ. οιὦ ἵνα . φϑαρτὸν τέ- 

Φανον λρίξώσιν, ἐμεῖς ὃ 3 ἀφϑαρτον. ἔγω τοί οὕτω “ρὲ 
χω, ὡς ἐκ ἀδαλως ὅτω πυχϊδύω, ὡς ἀκ ἀέδα δερὼν λ᾿ ὑπω- 
πιώξω᾽ μου Ὁ σῶμα χαὶ δουλαγαγῶ, μήπως ὥλλοις κηρύ-- 

ἕας͵ αὐτὸς ἀδόκεμός ϑβϑωμαι. τς Οὐϑέλω 5 ̓ὑμας ἀ- 
γνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὅτι οἱ πατέρες ἡυδύπα σαντες κασὸ ὁ τί νεφέλίωυ 

ἦσο, καὶ παντες διαὶ τῆς ϑυιλίοσης δῆλϑον, κοι παντες εἰς ῷ 

Μωσην ἐθαγϑίσοιντο ἐ ὧν τῇ νεφέλῃ καὶ ον τῇ 7 ϑαιλοίοτῃ, "Ὁ παν- 

τες ἡ αὐτὸ βρῶμα πνάυμαϑοκὸν ὁ ἔφανον; κοὶ πάντες ἡ αὐτὸ 

πόμα πνόυμαΐεκον ἔ ἀμ ἐπινον ΝΣ οκ πνόνματικης ἀκολου- 

ἾΝ Θεοῦ μὰ 

δ, 

΄ ε [Ζ] 

ζιυυπτιαἶω.. 

ϑούσης πέσρας' ἡ ἢ πέτρα. [ὦ ὁ Χραρος. ΣᾺ ἑκῳ Ὅς πλεῖο- 

σῖν αὐτῶν δὐδόινησεν ὅθεός- ̓ κατεφρωϑησεων ΕΣ ὧν » ἐρήμω. 
Β 7αῦτα ἢ τύποι ἡμδιμ ὀγγυήϑησαν, εἰς Φ μὴ ἐἢ ἡ ἡμὰς οἰχιϑυμη- 

τας κοικῶν, ἰχαϑῶὼς κάκῴμοι ἐπεϑύμοησανν. Μηδὲ εἰδωλολαίραι 

᾿Ἂ γένεθϑε, καϑαίο ενος αὐ, ὡς )ὲ φάσθαι, Ἐκάϑισεν ὁ λοιὸς Φα 

᾿ γεῖν καὶ π πίξιν "Ἂς Δωέςησον παιζῶν. Μηδὲ πορνεύωρϑιυ, καϑῶς 

ΠΣ αὐῶν ἐπὸ βνόυσειν, καὶ ἔπεσον ὡΨ μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσίρεις μος 

᾿λιάδερ. “Μηδὲ ὀκπειρφζωμδρ Σ Χοκκὸν, καϑως καὶ τινες αὐ-- 
τῶν ὑπείροισαν, καὶ. χτῦ Ὁ ὀφεων ἀπώλοντο. “Μηδὲ γρηύζε- 

Γ  π, καϑῶς και ζενες αὐπῶν ἐροηύσαν, κὶ Κι ἀπώλοντο ὑτοὺ ὁλο- 

ϑράντο “αῦτα 3 δ᾽ πάντα τύποι συέραμγον! ἐκείνοις " ὀγράφηῦ 

τϑθς γουϑεσίαν ἡμὴ, εἰς οὐ τέλη Τὴ αἰώνων κατίωτησεν. 

ὥςτε Ο ὁ δοκῶν ὁ ἐρουνα!, βλεπέτω μη πέση. ΠΕ Άσ. ὃς ὑμᾶς -κ 

ἄληφεν ἃ μὴ ἀὐϑρωπινος" πιςὸς 3 ὃ Θεὸς, ὃς ἀκ ἐσέ ὑμᾶς σει-- 

δϑιϑϑέεῦαι ἰσέρ ὃδωυαῶε, ὅλα ποιήῆσᾳ (ἐν τῷ Ὁ πειρασμῷ ὁ 
. γίω ἔκβασιν "ῷ διωαϑαιὺ ὑμᾶς ὑπενείκειν. 'διοηῷ, ἀγαπητοί 

Δ μου, φεύγετε πο τῆς εἰδωλολοισρείας " ὡς Φρονίμοις λέγω: 
κρίνατε ὑμεῖς ὃ φημι" τ: ποτήφλον τῆς εὐλογίας ὃ  εὐλογοῦμδρ, 

οὐχὶ κοινωνία ν αἵματος" τοῦ ΧΚοιςοῦ ὅτι; "ὦ ἃ ἀρ ὃν κλῶω-: 
ὑϑν, οὐθν κοινωνίᾳ ὃ σώματος τοῦ Χραροῦ ὄξῃην; ὅτι εἰς ἄρτος, 

λ: Ἴντικῷς σωυ ἐ 

ζαινεν, 8. Ια 

3 δὲ »ἀδελφο 

" αἰγαπητοὶ. 

4 ὁ ξης. ἢ 

ϑυσίας κοινωνοὶ Τῷ θισιαιςηθάου εἰσί; 1 ουἱὖ 
» ὰ “ [. ΕΣ εἰ 

᾿ ν, ἦ ὁτι εἰδωλόϑυτον εἶς ὅξιν: ὯΝ ὅπηι ἃ ϑύει ἴα ἔθνη αόαιιμλο--. 

͵ 
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ἕν σῶμα οἱ πολλοὶ ἐσμον. Ὁ Ὁ ποιήτες ὡκ 2 Ὲ ἑνὸς ἄρτου με- 

πέχομδυ. Βλέπετε ᾧῷ ἰσερλκο σιίρκα" οὐχ οἱ ἐδϑίοντες τας 

αὐ φημι: ; ὅτι εἰδίωλον, 

νίρις ου4 καὶ Ψ ἐΘεῳ . οὐ ϑέλω 5 ὑμᾶς κοινῶνοις δ δἣμ δε μμονίων 

γἰνεόϑαι!. Ὲ διιϑάθϑε ποτήριον Κυρά ου πίνᾷν καὶ πότηρχον δω- 

μωνίων" οὐ ̓ δε αἰοϑε τραπέζης Κυρκδύ βαπεχένῚ ΧΦ ἱ πραπέζης 

δαιμονίων. 1 σὐραζιλοῦμδυ (Ὁ Κύρμον; μὴ ἰοῥότεροι αὐ-- 
Ι Ϊ [ Ξ 

τοῦ ἐσμεν ν᾿ παιντα μοι ἐσιν, δλλ᾽ οὐ πῶᾶντα συμ ΡΎρι. πανία 

μοὶ ἐξεσιν, δὰ οὐ παντα οἰκοδομεῖ. “μηδεὶς "ὃ ἑαυτού ζητείτω, 

ἀλλα Ὁ τῷ ἕτερου ἑκαςος. ΠΠῸν τὸ ὃν ἐν μὰκέλλῳ πωλούμδυ(ῷ 

ἐδϑιετενμαιδεν λὐακρίνοντες δια τί) σζξυεἰ δησιν' "σοί ). Κυρίς 

ἡ γὴ, καὶ “ὁ πλήρωμα αὐτῆς. Εἰ δεῖες κωλέϊ ὑμᾶς ἢ ἀπίςοων, 
καὶ ϑέλέτε πορόύεοϑαι, πᾶν Ὁ ῥαδεϑεμδρον ὑμὰν ἐ ἐδϑιετε . μη- 

δὲν Δἀὐακρίνοντες διὰ πίω συ εἰδυσιν. ἐὼν Φεῖες ὑ ὑμιν εἰπε, Φύ. 

εἰδγολόϑυτον ὅξ 1, μὴ ἐώϑϑετε, δὲ ὁ ἐκεῖνον ᾧ μέωυυσείντα, ὼ τίω 
σίιυεισδσιν᾽ τοῦ σῇ Κυράς ἡ γ), κ ̓ς πληρώμα αὐτῆς .σίλω εἰ-- 

δησιν᾿ 3 λέγω οὐλε ἱ τί αυτού, ἀλλὰ τίω Τῷ ἑτέρου. ναι γ᾽ ἡ 

ἐλάϑεοκα ιδ0 κρίνεται ἃ: 

Θατι μετέχω, ἧς Ολασφημοῦμαμι' ἰσὲρ οὗ ἐγὼ ᾿δχαοκτῶ: ΣΈ“ - 

ΤΕ σα ἐώϑιετε, ἐἶτε πίνε, εἴτε τι ἜΜΙΤν σποίντω εἰς δυξανς Θεοΐδ 

ποιεῖτε. Αἰ χοοόσκοποι γίνεεϑε ΘΙ ἡ μδλαζοις κα Ὁ λλησι χαὶ τῇ ὡς 

κλησίᾳι ΖΦ τ Θεού, καϑῶς κἄγω παάντω πᾶσιν ϑρέσκω, μη γῶν 

Ὁ ἐμαυτοδ συμφέρον, ἀλλα Ὁ πολλῶν. ἵνα σωυϑσί. 

ἽΜιμηται μου γίνειϑε, καϑαὶς κῴγω γειουδ. Ἐπαινῶ δὲ 

ὑμᾶς ἀδελφοί, ὅδ πάντα μου μέμνηρϑε, κοι καϑῶς αϑρίδω- 

χα ὑμῖν, τας ̓ ὥρα δοσφς κατέχότε. . Θέλω δὲ ὑ ὑμας εἰδέναι ὁ τι 

'παντὸς ἀνδρὸς ἡ ἢ κεφαλῇ ὃ Χολρὸς ὅξι" "κεφαλή 3 γωναρως. 

ὁὲ ἀμηρ᾽ κοφαλὴῷ Χακεοῦ, ὁ 0 Θεός. πὰς δι ὴρ ἀϑοσευχόμε- 

γος ἢ «οδοφητέυων τ κεφαλῆς ἔγων, κατα δι ηίω κεφᾳ- 

λίω αὐτοῦ " πᾶσι ὃ γι  πεϑσουλομδρη ἡ ἥ ̓ πεοφή δϑουσει 

ἀκοζακαλύηῳ τῇ τῇ καφαλῆ, καται και δ κεφαλίω ἑαυτῆς. 

ἕν γωρῦδι ᾧ Ὁ αὐτὸ τὴ ἢ ὀξυρημδύν: εἰ δ» οὐ ̓καϊζακαλύηθεται 

γανὴ, χαὶ ̓χειρρίοδιο. : ὃ αἰομδὸν γωσαρ ὁ καί ῥοιᾶς ἢ ' ξυρᾳ- 

.] 

Ζ 

ὺ ἀλλης (μυφδησεως; εἰ Εἰ 3 ἐγω χα- 

Κεφ... 

Φιλσ.β 

ψά.χγ. 

Κυλοσ.γ.Ὁ 

Ἐφεσι.Ὲ 



ἣ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂. 

ὅϑαι,καζαικαλυτῆρόω. θὴρ μδ ἫΣ »“κ ὀφαλά καϊακαλύπῆε- 

ἐΝΔΝ κεφαλίω, κων καὶ ἰ δυζα Θεοό ὑ ὑπάργων᾽ γι δὲ 

δυξα δλὐδρὸς ὄξιν" "οὐ γα ὅξινὸ ἀνὴρ ὡκ γαραρώς, δλλὰ γωυὴ 

᾿ κέ ἀνδρὸς. 'καὶ ἜΣ ἀκ ὠκτίοϑη: ἀνήρ. διὰ πίω γαραικα, ἀλλα 

γαυη ὶ δια ἂν α.. (δια, ζυτο ὀφείλᾳ ἥ γι ̓ οξοισίαν ἐχήν 

οἰ ὶ τῇ τῆς "αφαλῆς, " ὧν "ἀήελοις. ) πλίαυ αὖτε, ἀνήρ γωφὶς 

"" γμιυαρις, οὔτε Ρ ̓χωθᾶς ἀὐφρὸς ον Κυρίω: ὡς γρὴ γυ- 

γὴ ὉΚ 15 τῷ ἀνδρὸς, οὐτῶ ο ὃ ἀὐὴρ διὰ τῆς γαυαρώς, ζὰ 5 Ἴ πᾶντο 

ὠκ Θεοῦ. Εν ὑμὴν αὐτοῖς κρίνατε, πεέπον 4) γαυαικα ἀκχᾳ- 

' ᾿ Ὁλιαλυπῆον τ Ὁ Θεῴ «αϑοσεύχε σαι : ἥ ᾿ οὐδὲ αὐτὴ ἡ Φύσις ΟἿ: 

ἘΣ δασκ ὑ ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μδ ἐὸ ἐανκομαι, ἀπμία, εἰυττὸ ὅ 41" ᾿γαυὴ 3 

Ι ὁ ΗΝ ἐὰν κομᾶ, δοξαι αὐτὴ ἄξειν ; ὅτιὴ κόμη δώτι ̓ αξιζολαίου δεδὸ- 

͵ ; ται αὐτῇ. Εἰ δέ τις δόκει Φιλόνφκος φῇ, ἡμεῖς: ἧς ζιαυτίων ΕΞ 

Ι. λον “κ ἐχόμδρ, ὅδε αὐ ὀκκλησίαι (ἢ ἜῚ Τούτο 5 η ρας 

"ων ζκ ἐπωινῶ. ὅτι ὑκ εἰς κρεν ον; αἰλλ᾽ εἰς δ ἡ ον σὰμέρ- 

Δ ΔΞ5:: Πρφῦτον μδ γ σὰμερλομδμων ὑμδλύὲν τῇ τῇ ὀκαλησίᾳ, α- 

41 
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-τξο παρα -πόρθο τόσσος 

αἱρέσής ὃν ὑμᾶν ὧῇ, ιγά οἱ ' δόκιμοι Φανέροι ογϑωνται ἐν ὑμιν. 

᾿Σιωερλομῆρων οαυ  υμὴμ οὐ] Ὁ αὐτὸ ὅκ ἔο! Κυφκακὸν δένπνον 

Φαγενν. ἕκαςος ΝΣ; ω ἰδιον δέεπνον έρλα μξαν ον τῷ Φα- 

ἐώϑίειν κα πίνᾷν, ἦ τὴς ὀκκλησίας ὯΝ Το ὁ καΐζα Φρονεῖτε, κὶ Ὁ κα- 

Ε παιαυετε (ὧν μὴ ἰλθνταρ: Τί ὑμὴν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ὧν 

Ούτῳ:; ἐκ ἐπαινεῖ -ἐ ἐγὼ » «ρέλαξον Στὸ τς Κυρίου, ὃ καὶ 

χϑ έδωκα ὑμῶν, ὅτι ὁ Κύρκος ἴησοις ὧψ τῇ νυχτὶ ἡ ἡ τὐῇρεδιδοτο, 
ἔλαξεν ἃ ΟΌΎΌΡ, ΟΜ [ ᾽χαιριτησαις ἔκλασε, ἡ εἶπε, “λάξετε φά- 

» )4πε᾿ ὐπὸ μου ΧΕ: συ μὰ τὸ υὑσέρ ὑμῖβ κλώμδυον: δ 

. ποιεῖτε εἰς τίου) ἐμίως ϑυάμνησιν. Ὡσαύτως κὶ ΝΣ ποτήθον μ 
ὰ . ὃ  δηπνῆσει, λέγων, Τοῦτο Ὁ Ποτήθλον ή καρ δια, ϑήκη δ ξὴν ἐν 

2.» τῷ ἐμῷ. ἁμαπ' "Οὐ ποὶειτε ὁσοίκις δῥ πίνητε, εἰς τίω ἐμίω 
᾿ ἀνάμνησιν. ̓Οσούμς ΡΣ ἂν ἐδϑειτε ἢ ἄρτον ἘΞΗ καὶ Ὃ ποτή- 

ἔμον ̓Οὐτοπι περῃτο, (ὖν Φῷ ϑανατον Φ ἤ Κυρίου κατανίλλετε, ἄχρις 

οὗ ἂψ ὀλϑη ̓Ωςτες ἄν ἐαϑίῃ Ω ἄρτον Ου τον, ἢ πίνῃ Ἂ ποτήξλον 

Μαδικεῦν ἢ τ 

μρ.ιν Ὁ 

͵ λοκιζ.8 

Ὺ ἴω.-.2 

ΠΡ ΝΣ Ἵ Κυρς ἀναξίως, ὁ ἔνολθς ρα! δ σῶω ματος "ὁ ματος 4 Κυ-- "πκνεινζ 

κοῦω λίσματα ω» ὑμῖν ὑπᾶρχψν, κοὶ μέρος πιπιρεύω. δέ Ἰϑὺ Ὥς 

τ αῇραγζελ- 
λὼω δ5κ ἐπτὴ- 

γ ὧν. «κα 

γεῖν, καὶ ὃς μὲ πεινᾷ, ὃς δ μεϑύφι ΜΗ "γ ο οἰκίας “Χ ἔχετε εἰς ἫΝ 

4.1 

ΜΞ 

εν 
φΤέ. αἱ, σὴ. ε 

᾿ ᾿ μ» 

ἴσοις. ἐ 
͵ ᾿ 

Σ Κυφμὸς [5- 

αἰ. « 

“θα 

᾽ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΦΙ.ιΑ͂. 
δέου. υ. Δοκιμια ζέτω ὃ 2 ἀνϑοφπος ἑαυτὸν, Ἂ οὕτως ω ΤᾺ ἄρτου. 
ἐαλιέτω, καὶ ὧκ τοῦ ποτηρίου πινέτω " 0 "ὃ ἐδϑίων ᾧ πὶ πινῶν ἄνα--᾿ Υ 
ξίως, κρήμᾳ ἑαυτῷ ἐάϑει καὶ πίνᾷ, μη ̓ διακρίνων ὃ σῶμα ὯΔ Ἡ 
Κυρίου. Δα ζδος Ψ ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς τοὶ βῥωροι, (ὃ χκοι-- ΕΣ ᾿ 
μων) ὑκανοι. εἰ γὸ ὁ ἐαθτοις  διεκρίνομδυ, ὅκ ἂν ἐκρινομῖθα. κρι- 
νόμϑιωοι 3 ἢ, σοὺ Κυράν παιδευόμθα, ἵνα, μη σὰν τὼ κόσμῳ Κα 
(ακριϑωμῆν. ὥςτε ἀδελῷοι μου, (βρερχομῆροι ἐς ὁ φαγεῖν, | 
δλλήλοις ἄς εἰ [ δεες πεινᾷ ον οἴκώ ἐϑιέτω, ἵνα μὴ εἰς 
κρχα σζὠνέργηεϑε. Τα: 5 λοιγοὶ ὡς ἂν ἔλϑω δατάξομαι. 
Περὶ 3 ἤ ηνωμαϊοιῖν ἀδελφοί, αι, ϑέλω ὑ ὑμας ἀγνοεῖν. Πὴ 

οἴδατε ὅτι ἔθνη ἡ ἥτε, σσϑὸς ἴα ἀδωλα τὰ ἀφωνα ὡς ἂν ἠγεαῦς ᾿ ε΄ 
ἀπῶ 9 μδιυοι. διὸ γνωράζω ὑμῶν ὅτι "οὐδεὶς ὃν πνόματι Θεοΐ Μα,.}.2 
λαλών, λέγ ἀνάϑεμα Ἰν(οιῶ᾽ , Ὁ οὐδεὶς δαυατη εἰ εἰπεῖν ̓ Κύ. 
ρον ὑνσοιῦ᾽ Εἰ μη ωΨ πνῴματι ἁ ἁγίῳ. , Διαιρέσο; 5 ) χα ασιμα- 
τῶν ἀσί, ὯΝ ἢ αὐτὸ πνώμα ἜΣ ͵διαιρέσέο διακονιὼν εἰ Εἰσί, καὶ ὁ 
αὐτὸς Κύρμος᾽ Ὁ διαιρέσφο ἀγεργηματων εἰσὶν, ὁ ἢ αὐτὸς χ 
Θεὸς ὁ  ἐψεργῶν ἴα πανται ον πᾶσιν. κα στ δὲ δ δπαιὴς αγέ- 
βρῶσις απ’ Ἔ πνόματος χσοϑς ὁ συμφέρον ῶ δ μδὸ δ» δια δ 5 πνό- 
ματς δίδοται. λόοος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως, κα᾿ Ὁ 
αὐτὸ πνδ μα" ἑτέρῳ 3 πίοίς, ον Ἴῳ αὐτῷ πνέμαπ᾽ ἄλλῳ δὲ 
λαιρίσμιατα ἰαμάτων, ἐντῷ αὐτῷ πνδυματι" ἄλλῳ: 3 σψερ- Β 
γήματα ὁ δευάμεων, ἀλλῳ᾿ 5 τοεοφηπεία, ἀλλῳ: 5 ἘΉΤΥ τὰ 

᾿ πνώμαᾳῶν, ὁ ἑτέρῳ ϑ) ̓ὅϑνη ἱλωατῶν, ἀλλῳ: 5 ἑρμέωφα Γιὰ 

᾿ Ρώμαβι α 'πανται 2 , Ταῦτα ἀφεργει, Ὁ ἕν Ἢ » αὐτὸ πνῶῦμα, διαιροιῖῦ ἰδίᾳ ιν 
ἐφέσ. σ]. 

ἑκαίςω καϑὼς ̓βέλεται. Καϑαπῷ γ»ὴ Ω σίρε ἣν ὅς. καὶ ἰμδν 
ἔχέ πολλα, παῖντα 8 τ μἂν ὦ Τὰ σωματοο. ἥ ἑνὸς πολλὰ ὄντα 
ἵν ὅδη σώμα" οὕτω καὶ ὁ Χριςὸς. Ὄ » ον ἐν! ἱπνδμαπὴ ἡμεῖς 
παῖντες εἰς ἐν σωμα ἐραπβίεϑημδυ, ἐ Εἴ ΤῈ ἴνδαροι, εἴτε Ἑλλίωες, 

6 ὅλον “ὁ σῶμα ὀφϑαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀνὴ, ποῦ Γ 

ἐἶτε δοῦλοι, εἴτε ἐλδϑεροι"κὴ Ὁ πίντες εἰς ἕν πνόμα ἐποηϑημδρ. 
ῥ γ τὸ σῶμα ὑκ ἐανὲν ἶψος ἀλλὰ πολλα. ἐαν {πη ὁ ποιξ, ὅτι ἾΝ 
ἐκ εἰμὶ χεὶρ, ὑκ εἰμὲ ὁκ ἐᾷ σώματος: ου ,αὔλα οότο ἐκ ἔαινκ ᾿ 
ὅ σώματος: καὶ ἐὰν ἀπὸ οι, τὰκ εἰμὶ  ὀφϑαλμμὸς ἐν εἰ-- Ὁ ᾿ 
μὶ οκ » σώματος ου  αὔρά Οὐτος “κ ἐρίν ὡκ ποῦν σώματος: 



ἀν πρρτ τὰν πε Ὡρν -͵-- τς ὁ 

ἡρσὴν δἰ αμην ον ὑντυθλ οὶ ἐν τίς ΣΝ νὰν ΡΝ 

44 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
ἡ ὀσῷ σις; γωωὶ τ ὁ Θεὸς ἔϑετο ἃ μδι, ὧν ἑκαςον αὐτῶν ὧν 

τῷ σού μιδιτι, καϑωὺς ἠϑέλησεν. εἱ ὃ γμὦ δα πούτα ἕν μδλος, πού 

σωμας νιῶ δὲ πολλῶ μδὺ μϑην, ἕν δ σώμα. Οὐ δύναται Ἀ ο- 

φϑελμιὸς εἰπεῖν Τῇ Ὁ Ὁ Χρέων (υ ἐκ ἐχω ἢ: “πίλιν ἡ κεφαλή 

Οιῖς ποσὶ ,Χρῴων ὑμῆμε ἐκ ἔγωδλλα ὶ πολλῷ μᾶλλον Δ δοκοιΐς- 

τὰ μη τὰ σώματος ἀμϑενίρέραι ὑπουργάν, δλυαϊίκα μά ἤξρῷ ἃ 

δυκουμϑυ ἀπμότερᾳ ἢ Τῷ σώματος ζούνις Διμίω «ἰϑλατε- 
ἐὰν αὐϑαηϑεμδιω; ὁ ἀσήμονα, ἡμὴ οὐχυμοσίϊω ΦΈκασο- 

τέρα» ἐχέ: τὰ ὃ ἐυφήμωονα, ἡμὴ, οὐ ἀφείαν ὑχθ. Δ ὁ Θεὸς δ το: 

κέραισε Ωὃ σώμα ̓ τῷ ὑςσεροιώτι «ὐϑκατοτέραν δοι; ἡιμίω, ἵνα, 

ἃ μὴ λέσμα ἐν τῷ σώματι, ϑλά τὸ αὐτὸ υὑπσέρ' δλήλων με. 
δαμνῶσι τὰ ᾿ μϑην. αὶ εἴτε ποία ἕν μὰ)» συμπαοέ παντα ταὶ 

μδν: ἔϊτε εὐγξόδρταν ἕν εἰὺς συϊχαίρεν παύτα. πὸ μδλη. ὑμεῖς 
δὲ ἐ ἊΝ σωμα Χραροδ, κ ΚΟ ἡ μδηης οκ μέροιρ. καὶ οιᾷ μὴ ἔϑετο ὁ 

Θεὸς οΨ Τὴ ὠκκλησίᾳ, ὍΤον Σποςόλοις, δευῆον τεφφήτας, 

τείτον διδοισκείλοις ; ἔπεῖτα διωάμεις, εἶτα λειρίσματα ἰαυ- 

ματῶν, ὀυποληνψάς Ὶ κυβερνήσές, γλοη [λώοσων. μὴ πάντες Ἔ 

πόςολοι: μη: πεντες τυδοῴηται: μη παᾶντες. διδοώσκαιλο! μὴ 
πείντες δεευάμεις ; μὴ παντες λαιρίσμιατα ἐλθισιν ἰαμάτων; 

“μὴ πάντες [λώσσς λαλοῦσι: ᾿ μὴ πάντες διερμἑευευοισι ὧν 

λοῦτε 1 τὰ χαρίσματα τὰ ̓κρείῆονα. ἔπ καϑ' ὑπσερξολίω 
4 ὁδὸν ὺ ὑμᾶν δεῤωυμα. Ἐὰν ταῖς [λώοταις πἷμ Δύδρω 

ἴδω λοιλὼ κα ΤΩ ἀπέλων , ἰγώπην δὲ μη ἔχω, γέγονα χαλ- 

'χὸς ἤχων, ἢ ἐκύμμιδελον ἀλαιλάζον ὦ ἐὰν ἔγω πὐδοφηπείαν, Ω 

ἔφεσι  Τ 

εἰδῶ: ταὶ μυφήθλα, ποίντα Ὁ πᾶσαν τίω νῶσιν, ὦ ἐξ ἄνω ἔχω πα- ̓ 
στιν πίω πὶοιν, ὥςτε ὄρη μεϑικαψειν, ἀγάπην 5 μὴ ἔχω, οὐϑεν εἰ-- 

Β μι. κ ἐὰν ψωμίσω πᾶντα τὰ ὑπῶρ ν τὰ μου, ὦ ἰἐ ἐὰν αἰραδῶ 
δὲ σωμά μου ἵνα καυϑήσωμαι » ἀγούπην δὲ μη ἔχω ̓ οὐδὲν ὠ- 

Φελουμαι. ἣ οἰγοίπη ἈΧΧΡΟΊΟΜΕΙ, ἐιχβησεύς) ῆ ἀγάπης ου ζηλοῖ, 

3. συμπαορί. α 

4 συχαΐρρ. «ἢ 

ζ Αείϑογα. σ]. 

«,ὦα 

ἢ ἀγάπη ου αἱ περέυεται οὐ Φισιουται ̓  ἑῆς ἄἀρημονει, οὐ ) ἔυτεῖ 
᾿ 

τὰ ἑαυτης, ὅ ἐπαυροξιιύεται, ου )λογίζ( ἡ νι κακὸν, χαίρει ὅ.ι 
ΜΝ ! 

Γ τῇ ἢ ἀδικίᾳ » συζχαίρει ἢ τη ἀληϑείᾳ: πείντοι φέγή, πᾶντα πιςεύει, 
! 

σαντα ἐλαΐξρ, παάντα που μθρει" ἡ ἀγαπη οὐδέποτε ὀκπίπῆει. 

᾿έϊτε ὃ ) περφηπείαι καταργηνϑήσονται, ὦ ὅτε [λώδσοιι ποιύσονται, 

1 εἶπε 3 ποροφε 
1Ἴξα! χα ταρ)η" 

ϑήσονται" εἴτι 

γλῶσσαι, παύ- Ν 

σον} εἴτε γῶ- 

σιζυκα τα)" 
σῷ. “γι, 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ.Α͂. 4: 
υδὲαϑαύγοε ΕἾΤΕ γνῶσις κατα ρ)" ϑήσεται, .οκ μέροις Ρ γινωσκομῆυ, καὶ 

᾿ μέροις πϑοφηπεύομδι. ὅταν ὃ ἐλϑη "ὃ τέλειον, τότε δ οκ 
ἐπεθθε: καταργνιϑήσεται. ὅπ ἠμίω νήπιος, ὡς νήπιος ὀλοίλοιν, 
ὡς γηπιίῷν ἐφρόνοιιυ, ὡς νήπιος ἐλογιφόρίδω. ὅ ΟΤὲ 3 γέγονα α-- ΑΔ 
γήρ, κατήργηχαι ΟΣ Ἦ νηπίου. Βλέπο μδρ »» φΌΤι δὲ ̓ἐσῤηῆρου' 
ον αἰνίρμιατι, τότε : τσδϑσωπον “αϑὸς τσδϑσωπον. ἄρτι γινω-- 

σκὼ ὧκ μέραις, τότε 5  ἰδιγνώσομαι καιϑτς ΩΣ ̓ ἐπεγνωώϑίω. 
ΝΙωυὶ δὲ μδύει πὶ πίςις, ἐλ. πὶς ἀγαΐπη, ( τεοία ταῦτα ἱμείζων δ 
Ουτων ἡ ἀγάπῃ. Διώκετε τίω ἀ ἀγάπην, ζυλοῦτε ἢ ὃ (οἢ 
πᾳ πνδυμαϊεκαὶ »μαλλον δὲ ἵνα πεοφηϊόνντε: ὸ γαρ λαλῶν 
Ἰλώατι ὅκ δυ ϑρωώποις λοιλέι δηλα τῷ Ὁ Θεά "οὐδεὶς "δ ἀκοὺφ " 

πνεύμαΐε 3 9) λαλῇ μυρήθκα' ὃ Ὁ ᾿ πεοφήϊάίων, λυϑρώποις λά-- 

λεὶ οἰκοδομίω ἜΣ [ χϑίρακλησιν Καὶ ᾿ φφραμυϑίαν. Ολαιλῶν 
Γλώδτη, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ" ὁ ̓  ᾿ πεοφήδυων, ὠκκλησίαν οἶκο- 
δὸουιεῖ. Οὐλῶς 5 παῦτας ὑμαξ. λαλεῖν [λώσσος, μᾶλλον 5 ἵνα, 

περ φη εὐηὲ "μείζων )Ὁ ὁ Ο “αεοφητούων, ἢ ὁ λαλῶν [λώρσιις, 

ὠκτὸς εἰ μή 1 διερμἑευέυη, ἵνα 1ἐ ς ὠκκλησία, οἰκοδομζων λοίξῃ. Β 
Νωὶ: 5 ̓ ἀδελφοὶ, ἐὰν ἐλϑὼ χοθθς ὑμαρ δ λώσσοις λοιλῶν, η: 
ὑμας ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λοιλήσω ἢ ὃν Χποχαλύψέ, ἡ τω ᾿ς 
γνῶσ, ἢ ον προφητείᾳ, ἐ οΨ διδδεγαη ὁμωρΐα ὦψυχα Ὡς 
νίω διδόντα, εἴτε ταὐλος, τε καϑαραι, ἐὰν διαςολίωυ Ὅς 5 
29:5 μη. , δῷ , πῶς γνω οϑήσεται ὃ αὐλούμϑρον καὶ ἡ ὁ χιϑαιραζο- 
μϑυον' κι ἘΣ ἐὰν ἄδηλον Φογμυ )σαίλπιτξ δῶ, Ἴις φδρασκόνα- 
σέται εἰξ πόλέμον: οὕτω "ἡ ὑμεῖς δια, τῆς ΡΩ. ἐαύ μυὴ εὔση-- 
μον λθηὸν δῶτε πῶς γνω ϑήσεται ὁ λαλούμδρον; ἔσεσθε ὦ εἰ ΕΞ 

ἀέρᾳ λρελθιωύτες: Τοσαῦτα, εἰ τύδοι, δὴ φώνων ὅξιν ον κό- Τ' 

Ἢ ἢ οὐδὲν αὐτῶν ἀφωνᾷ ἐὰν οὐὖ μη εἰδῶ πίω) δουῦα.- 
Τφωνης, ἔσομαι τῷ λαλοιοτι βαρξαρθ’, Ὁ ὁ λαλῶν, 

ΝΣ Ψ ̓έμοι  βῳρθαρος" οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπει ὶ διλώτα ἐ ἐς π δὺ-- 

μάτων, ππϑϑς τίω οἰκοδομῆω Ὡς ὀκκλησίας ζπώτε, ἵνα Ὡϑ.ο--. 
σεύηξ. Διοίγῷ ὁ ὁ λαλῶν Τλώαη, »ἀσδοσουχέάχω ἵγα διερμέωυέυν; 
ἐὰν )Ὁ τοθοσεύχω 

[4 ε 

ὡς, ἢ ἴα 

ὔ 

1 γλῶνστας, Ιὰ 
ἷμο.Ῥ 

αὐτί. 4««Φ 

ἡμα ̓[λώσῃ, "δ πνεῦμά μου ποϑϑσεύχεται, ὁ 
3 Σ οἷς μ8 ἄκαρπος ὅξι ω οἷ “3 “ϑὸ οσεύξομιαι τῷ τῷ πνέυμιαπι, 

ἐρσεύξεομκαι Ὁ. : τῷ γοϊ" "ψαλῶ τῷ πνευμαΐε, Ναλώξϑ καὶ 



46 εῷ ἘΠΙΣΤΟΛΗ: 

τῷ νοῦς ἐπεὶ ἐὰν δὐλογησης τῷ πνϑύματι, ὁ λὐαπληρῶν (ξ ῶ 

τόπον Σ ΨΦ' ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ Ἂ ἀμίω οὐλι τῇ Τὴ σὴ ὀὐχαοκείᾳν ἐπει- 

δὴ τ λέγᾳς ἕωι οἷδε. σὺ ̓ μὸν »οὃ κωλῶς ὠχαρατώς ὍΔ ὁ ἕτερος 

ὅκ οἰκοδομεῖται. Εὐχαριςῶ τῷ Θεὰ μου, παντῶν ὑ μάλλον, 

[λώσποης λαιλών' ΩΣ .Ψ ὀκκλησίᾳ ϑέλω πέντε λόγοις ᾿ διὰ 5 

Ματυθ.ι,.Α 

Ἡσαΐῳ χη ῦ 

αΟὙΤιμ.β.Δ 

ΣΡ. ὁ 

που κρνπατον.............------ἕ. -.ὄ. - - ...-ὕὄ...»...............- ἡ Ὅ-.- 

2} 

ὅθ ν [λα ἢ Αδελφοὶ χὰ ̓ παιδια γίνε ταῖς Φρισῖν, 

λα ̓ τὴ κακίᾳ νηπιαίζετε, ταῖς 3 Φρίσι τέλειοι γίνεθϑε. τ τῷ γό- 

μωγέγραπβαι,᾿ πεν ἑτερο[λωοσοις καὶ ῳΨ χείλεσιν" ἑπέροις᾽ 

λαλήσω τῷ λας ̓ Ούτω αὶ οὐσῖ οὕτως εἰσωκούσονται Ὁ. 8 

4 Κύρκος (ςτε αἡ [λιὥοτοα εἰ εἰς σημυεῖον εἰσιν οὐ τοῖς πιςεύοισιν, 

» λας ἐ ἀπίροιρ' [ἐ δὲ “ερφήϊεια οὐ ̓ Οἰς ἁ ἀπίροις, δλαῦοις Ὧν 
ν 

σεύοισιν. Ἐὰν ουὦ ὦ σὰωέλϑη, ἡ ὀκκλησία, ὅλ οὐχὶ Ὁ ᾿ αὐτὸ ; καὶ 

παντες [λώοταις λαλῶσιν, εἰσέλϑεωσι: ἢ ἰδιῶται" ἡ ἀπιροι, ὅκ ἐ- 

βοῦσιν ὅτι μαλνεόϑει ἐὰν 3 παντες ασϑοφητεύώσιν, εἰσέλϑη δὲ τς 

ἄπιςος ἢ ἰδιώτης, ἐλέί) χασὺ παύτων, ἀὐακρίνεται ἰοὺ παν- 

τῶν, Ὁ οὐ οὕτω δ κρυηϊὰ τῇ τὴς καρδίας αὐ ᾧ φανερα γένεται, Καὶ 
οὕτω πέσων δλὶ ταδόσωπον “χυδοσκιιυήσά πᾷ Ὁ Θεῴ, ̓ ἀπαιίέλ- 

λῶν ὅτι ὁ Θεὸς ὀντῶς ὃν ὑμὰν ὅξ1. Τίουῦ ζζεν, ἀδελφοὶ; ὃ ὅταν 

σέλυέρχνϑε, ἕκᾳςος ὑμὴμ ψαλυον ἐμ; Φιθαχίω ὑχέ, [λῶώσσαν 

ἔχ, ἀποχαλυνν ὑχά, ἑρμέωειαν ἔχη" παντα θοὸς οἰκοδὰ-- 

μίω δυίϑω. Εἴτε Πλωοσηες λφυλες, και δυοὴ Ρ̓ πλεῖςον τρεῖς, 

Και Δὐθαμέρος, "ἡ εἰς δερμίωφέτω"ὁ ἐαν ἢ μη μίωφσης, 
σιγώτω. ον᾽ ὀκκλησίᾳ,, ἑαυτῷ ᾿ λαιλείτω τῳ ἀκ Προφῆται 

δὲ δυο ἡ τρέις λουλείτωσαν, Ἂ (ᾧ ἄλλοι διακρινέπωσοιν" ἐὰν 3 

ἄλλῳ ἘΠΡΠΑ Ὁ Ἰκαϑημλύῳ, ̓  έτος σιγατω" διυϑαοδε 

γα καϑ. ἕνα ̓ πάντες ᾿περφήϊεν ,ἱ ἵνα, πάντες μαωϑανῶσι, 

καὶ πώντες πὐρακαλῶνται" καὶ πνεύματα «οϑοφητῶν θ9-- 

Φήταις ὑπυσταονεται οὐ γῶρ  ὄξην ἀκαταοισίας ὁ Θεὸς, δ λ' 
εἰρίωωης, ὡς ὡΨ παῖσοες τὰς ὀκκλησίαις τῆν ἁγίων." Αἱ γυ- 

Η ναϊκες ὑμῶν. ὠψ ταῖς ὀκκλησίαις σιγατωσειν τ ἘΝ ̓ ὀλητέβα- 

γῆαι αὐταῖς λαλεῖν, δ ἢ υὑπυταοσεῶς ̓ καϑῶρ, ᾧ ὁ ν λέ- : 

γᾷ. εἰ δέ τα μαϑέῖν. ϑέλοισιν, -Ψ δικῶ Οι ἰδίοις ἀυδρας 

᾿ Ἵκτωσαιν' "αὐοιρὸν, γωρ ̓δηγωαίαν ομ ἐνρρλισίᾳ λαλῶν ἢ ἦφ 

σι 4; 

2 ᾧγοι «οἹνθια 

2 ἑτέρων. οἹ.ε᾿ 

Νεα 

ἢ 
4αγαγζελλων 
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γ ἐκαςο!. ἕ 
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᾿ς ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Α. 47 
ὑμδμ ἊΝ δὲ ἦῷ Θεοῦ ὀξῆλϑεν ἢ »ἢ εἰς ὑμας μόνοις κατίωτη- 
σεν; : εἴ τις δοκεῖ ̓πϑοφήτης 4) ἥ ̓πνευμαϊεκὸς, οἰ χιγινωσκέτω ἃ α΄ 
»ξάφω ὑμῖν, ὅτι τοῦ Κύρου εἰ εἰσὶν ἐντολαι" Εἰ ἰδεῖες ἃ αν α΄, εἰ-- 
γνοείτω. ὥςτε ἀδελφοι᾽ δή λοῦτε γ, προφητεύειν, 2) τὸ λο:- 

ΔΕΙ͂ [λώσσοας μὴ κωλύετε. παΐτα ̓ φιαυμόνως. ὦ κι τ ξιν γ4-- 
γέωῶϑτυ. Γνωράζω δεὺύ υμν, ἀδελφοί τὸ ΓΤ 
ὃ ἀνε ελισούμέω ὁ μῶν ὃ Ὁ ᾿ κϑελοὶ ὕεσε, ἐν ῶ Καὶ ἑσηκατε, δΥ οὗ 
ΞΕ ὃ σωζεῶε, τι νι λόλῳ δηηελισείμίω ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ὀκτὸς εἰ 
μὴ Εἴη  οὐλιςεύσατε. Παρέδωχαᾳ γαρ ὑμῶν ἐν σσϑοῦῖτοις ὃ καὶ 
ϑρέλαξων, ὅ δι Χεκρος ἀπεϑαινεν ὑπ Ρ τὴβ ἀμδρπῶν ἱἐ μὴν, 
᾿ τας )ραφαξ' ὯΙ 91! ̓ ἐπεφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τείτηὴμέ- 

«ὐκοὶ τας )φαφαξ' Καὶ ὅτι ὠφϑ» Κυφᾳ, τα Ὅς δὺὺ εχᾳ. 

ἔχείχα ι ὠφϑη ἐπανω πεντακοσίοις ἀδελῷοις ἐφαπαξ, ΟΕ ὦ, ᾿ς 
οἱ πλείοις μϑροισιν ἕ ἕως ἀνρῖε, Ἰενὲς ἢ Ὁ ἐκοιμυήϑησαιν" ἔπειτα ὡ-. 

, φϑ» ἰακωζῳ,͵ εἰ εἶτα ζοις Συτοςύλοις πεεσῖν᾽ ̓ἐλχατον ἢ πανῶν, ᾿εἷς-- 
δα τῷ ὀκτρώμαπ, ὠφϑ' Ομ κα τλοί΄ . ᾿ἐρώγαρ εἰμ ὃ ἐλοίχισος 
ἦγ Συτοςύλῶν, ὃς ὅκ εἰμι ἱκανὸς, κουλείαϑκει δυτόςολος, διοῖε ἐ Ἂ 
διωξα τίς ὀκκλησίαν ἐῷ Θερό' 
ἡ χέεις αὐτοῦ ἡ ἐς ἐμὲ ου κι Ἰ ἐγ οη, ϑη, ὧν ἈΘΞ μοσύτερομα αὐ-- 
τῶν ποίγτων ὐωοπίασιι' δκ ἔγω δέ, ΣᾺ ἢ ἡ χάθα ζ Θεοό ἡ σὰ 
ἐμοί. τε οὖ ἐγω, ἀτε ἔκεινοι, οὕτω κηρύοτομδι, ρὺ ὑπὸς 'ΓώΖις-.- 

ξεύσοιτε. Εἰ 5. Χορὸς" νηρύοσεται ὅτι κι γέκρῶν ἐγήγερι), πὼς 

εν “ε ἐγ ὑμὶν, ὅ ΟΤΙ ἀϑαςεισις γεκρὼν “κ ἐσην: εἰ δὲ Δὐάρας- 

γέκρω ὋΣ σιν, οὐδὲ Χριρος ἐγ ερταρ: εἰ ̓  Χραρυο ἀκ ἐγή-- 
δα: κανον ἄρα᾿ Ἂ μηρυγμα ἡμὴ, κεν δὲ το ἡ πίοις ὑμὴμ. 
εὑρἐσκόμεϑα 3 Ὁ ἡ ψευδομδρτυρες δ τῷ Θεοῦ, ὅ ὕχι ἐμδρτυρήσαι- 

χέρα ἣν ) Θεοῦ εἰμει Ο Ἔ αὶ καὶ . 

ε Γαλια.Β 

Ἡΐσυΐῃ ΙΝ 

αὐ πεν διὰ 

Τωϊνὰ ΔΙᾺ 

Ταωνκ.Β 

Τρα 8 αὶ 
βῥωα θ.ἃ 

Ἐφνο..}.8 

μὸν κι τοῦ Θεού οἷ ἤγ4ρ: Ὁ ΧΕρςον" ὃν ἀκ ήγήριν, ἀπ Ὑραῖλος 
νεκροὶ ἔρε ἐγείρονται" εἰ 7» γεκροι 28 ἐγείρονται ; οὐδὲ Χραςος 
ἐγήγερται!" εἰ ἢ Χοαςὸς ὑκ ἐγηγέρται, ματαία ἡ πίσις ὑμὴν, ἐπι 
ἐσε ων ταῖς ἁμδρτιαις ὑρὴμα ρα κὰ οἱ κοιμλιϑεντες ὧΨ Χραςῶ " 
ἀπώλοντο. εἰ ἂν τῇ ἢ ζῶν ταύτη ἤλτφωτες ἐσμέν ὧν Χρεφῷ μὸ- 
Ὁ » ἐλεεινότερον παύντων λὐϑρώπων ὁ ἐσμέν. γωυὶ 3 Χραςος ἐ {- 
)Ή)έρται ὡκ νεκρῶν, ̓ ἀπαρχη ' Τρ κοκοιμυημδῥων" ὀλύετο" 
πιστὰ Ὁ δὲ δυϑρώπου ὁϑανατος, κοι! δὲ ὀυϑρώπου ὀμαςασίς 

π--- 

Γ 
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' Δημφδὴς , 
ΙΝ 

᾿ Λακωνική Ε 
, 

“αροιμία. ὦ 

“κα, 

τ Ζ φϑαβσίᾳ ̓̓ ασείρίται ἐν ὠημίᾳ, ἐγείρεται ἐν δυξιν απείρέται ἐν 

Ἕ 
νεκρῶν. ὥς δῷ ς» τῶ λον ΟΕ ὅτω ̓  ὧν 

Ἰῶ Χραςω παντες ἠϑωτσοι ὑοω δὲξ Ἐν πὸ πίῷ ἰδιῳ ἴᾷ-- 

γμμάπι, ἀπουρχὴ Χοαρόο ἔπειτα. ο᾿ ἙΧΈξοΟ ὁ ΦΨ πῇ ἢ ἀϑροισίᾳ. αὖ. 

ὰ τα τὸ τέλος, ὅταν ἡϑραδῶ τίω βασϊλείαν τω Θεὸ “α- 

σϑλ" ὅπαων. καταργήσῃ πᾶ σων ̓ ρχέω καὶ πῶσαιν ἐξουσίαν κα 

δαμαμν" ΩΣ αὐτὸν. ̓Βασιλάεν, ἄχος, οὐ  δῤ ϑη ἥωώτας 

οὖν ἐχθροιΐ ̓υτὺ αι πόδας αὐτῷ. ἔφατος ἐγ Ρὸὲ καταρ- 

γεῖται ὁ ϑαναπος." ̓ παντὰ; γδὑπέταξενι νοῦ ὧν. πόδας αὐηὴν. 
αὐτῇ. τα 

ὅτων ὃ εἰπή ὅτι πάντα, λεπυστέτα ται, δῆλον ὅ ὅτι φρῖσος Τὰ ὗς ἐὰ 

ἷ τοίξαντος νῷ ζὰ πάντ οὗ ὅταν δὲ τ πτοταγ ἀνπὸ πάντα, 

τῦτε ὭΣ αὐτὸς ὁ: ἐς ̓ὑοταγήσεται τῷ ὑπουταίξαντ ἀὐδίῷ 

παντα ἵνα ἢ ὁ ὁ Θεορζῷ πεέντο ἐν παῖσι. ἐπεὶ τ ποιήσοισιν οἱ βα- ̓ 

τϑιζόμδιοι. υὑτσὲρ ἿὮ γικβῶν: εἰ. ὅλως: γέρο ὅχ ἐγείρονται, τι 

καὶ βαηβίζονται ὑπέρ᾽. ἢ γεκρῶν; 16 κὶ Ἂν ἡμεῖς κενδειυ δι μϑρ. 

“πασέιν ὥραν; καϑ. ἡμέραν ἡπεθνόσεω, γὴ τίει" ἡμεπέουνκαὶ!. ̓ 

σιν "ὼς ἐχῶ ἐγ. Χβερώ Ὁ ἱμσυό τῷ Κυρίῳ ἡμῦμ. εἰ(κα' ἀὔϑερ 

᾿ πιν)ἰϑιειομοίχἠπαξει Ἐφέσω, ἢ μοι τὸ ὄφελος, ἀνεκροὶ ζκ ἐ- 

γλείρονταβ,. ̓,φαγωμδυ ἃ πίωμρᾶρ' αὐθιίῷ 2» δτοθνήσκο ὅν. 

μηπλανάϑε: Φϑείβοισιν ἤϊϑη ἀφηῶν ὁμιλίαι κοῦζα. [-Ἐχνήλψα- 

τε δι καίως, Ὁ ἡ μιηώμδρτανψετε' ὠγνωσίαν » Θεοδίωνες ἐ ἐχϑισι 

᾿ αϑὸς ἀν ῥοπήν "ΜΗ λέγω. δλλ᾽ ἐρέζες, Πωὼς ἐγείρονται οὐ γε- 

κροί: ποίῳ 3 σωμαπ: ὄρχονται: ἀφρον, σὺ ὃ αϑεύρεις ου ὁ ζῶο- ' 

᾿ποιξίται, ἐὰν μη δστοϑᾶνη' καὶ ὃ  απείρεις, οὐ τὸ σώμα δ ̓βυησό- 

μϑμον. απείρεις, λα γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου. ἴον Θ᾽ Ἵ 

λοιπῶν" ὁ ὁ δὲ Θεὸς ἀντ δεόδωσι σώμα: καϑῶς ἠβελησεχοι ἱκάς. 

φίυ ΜΝ ασερματων δὶ ἡ ἴδιον σώμα - :Οὐπασα σὰρξ, ἡ αὐτὴ 

σιὶρξ, ὅλα ἀλλη μδ ὀεὲρξ ἀρ: ἰϑοϑόπων, ἄλλη: ἡ  σείρξ χτίοϑῶν, 

᾿ ἀλλή ,ἰχθύων, ἀλχη: ὃ ἘΝ ὦ σώματα ἐπουράνια, Ὁ σιὐ-- 
ματα εἰχίγηα, δλλ ἐτέροι μϑρ ἡ ᾧ ̓  ἐπουρανίων δόξα, ὁ ἑτέρᾳ δὲ 

ἢ ᾿ δὰ ὀπηγείων ἀλλο ξα ἡλίου δὰ ἀλλὴ δοξασελίως, ὴΗ 

ἀλλ δὺξα αἀϑέρφν ἀφὴρ )ὸ ἀξέρίιΘ’ διαφέρει ὧν δόξῃ. οὕτω 

" η Διράῤεισις τὰ νἀρῶν; ασείρεται ἃ Ψ φϑορᾷ ) ἐγείρεται ἐν᾽ ἀ-- 

ἀφϑενείᾳ, τς ὄν λον ΘΡΙ͂Ά σωμανυχοκον, ἐγεί 

ΩΣΐ 

τ ἄν τος 
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; ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Ἂν 

πνϑυμαϊοκδν" οὕτω οἱ ἡ γέγραπβαι" Εὐυετοὸ 0 τὔθϑοτος δλύϑ69.- 

πος Αδαμ ἐς ψυχέως ζωοῦβ ὯΝ ἔογατος Αδαμ εἰς πνίυμα ζῶο- 

ποιοιί. Αλλ᾽ οὐ ὩΕΡῊΝ Ω πνόυμαπκὸν, “λα δ ψυχρὸν, 

“» 
ἀπιήσμα ρίπαι σῶμα πνάματικόν. “ξοισῶμα ψυχικῶν, καὶ ἔοι σῶμα, 

ἔπειτα “ὃ πνϑυματικὸν. Ο χαθφτος ἀῤϑεθοπῦς Ἢ ὡκ γης ελοϊκός' 6. 

δεύτερὸς Αὐϑοῖδπος, ὁ ᾿ Κύεκν ἐξ οὐρανοῦ. οἱ οἷός, ὃ ἀθῖχος, ὭΣ 

οὔτοι. Φῷ ἀϑίκοί: Καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, ( Φιοῦτο! »ὰ εἰ οὐ ἐπουρᾶνι-- 

οἱ" ῶ καϑες  ἐφορέσαμδν “ἴω εἰκόνα Τῷ ΓΝ χοϊκοῦ Φορίσοιδρ᾽ 

ὧξ δ εἰκόνα, Ὁ ἐπουρανίου. ιΟῦτο δὲ Φημι, ἀδελφοὶ, ὅτι σείρξ κα 0 

αἷμα (ασιλείαν Θεό κληρονομήσει ου ̓ δωωλανταί, ἐδδὴ η (Ὁ: 

Ἱ θα "πίω ἀφϑαρσίαν κληρονομέί. ΤΊ δ μυφηθα( ὁ ὑμαν λέγω, 

Πάντες μδω οὐ ἐκοιμοιϑησόμεϑα, πάντες ὃ ,δλλαγησομιθ 

τύμω, ἐν ῥιπῇ ἢ ὀφϑεωλμού, ὁ ἐν Ὥ ἐστ, σοῤλπιῖ" 'σουλπίσᾳ γάρ, 

καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερϑήσονται ἰφϑαρτοι, Ὁ ἡμεῖς δρλαγησόμεϑαι. 

δὲ! γὰρ Ἂ  φϑαρτὸν Ουτο ἐν ε )σοιάϑοα! ἀφϑάβσιαν, ὦ δ θνητὸν 

αὧν ὧν 

ζυτὸο ἐνδυσοιόϑαι ἀϑανούλων: ὁτωνϑὲ ὁ φϑαρτον ὅυτ ἐνδὺ- 

᾿ δὶ δόγτι «εἰ, ιν 

τέ γβυήσεται ὁ ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος, ̓ Κατοπόϑη ὁ ϑανῳτος εἰς 

γμίος.. ποῦ σου ϑανατέ, Ω κέξον: ποῦ (ου. ῳδῊ Ὁ γοὶς Τὸ δὲ 

“Ὁ ; θανάτου, ἡ ᾿ ἁμίδρηα ἡ ἡ ὃ  δεωύαμις τῆ ἐμ ἀμδρήας, γό-- 

μ96... τῷ δὲ ἱΘεί χέει τῷ τῷ "διδὸνπ᾽ ἡμῖν. Ἂ γῆκος δια δῷ Κυ- 

δέου ΜῈ [σού Χραροό. ὥςτε ἀδελφοὶ βω ἀγαιπηποὶ, δραι 

οι! γένεαϑε, ὠμετακένητοι, τ λασεύοντες ὁ ἐντῷ ἔργῳ ἦς Κυδάου 

ποίνηοτε, εἰδότες ὃ ὅτι ὃ κόπος ὑμὴ ἐρεῖ ἐδ! κενὸς ὧν Κυρέῳ. 

Πέδὰ δὲ τῆς λθγίας: τῆς εἰς οὖν ἁγίοις, ὥραν διέταξα ταῖς ι 

ὠκκλησίαὶς τὴς Γαλατίας, οὕτω Ὁ ὑμεῖς ποιήσωτε. Κατὰ μίαν 

σε ζώτων ἑχαςού ὑμὴν περ ἑαυτῶ ὁ ἰεϑέτω ϑησειυοάζων ὃ ὃ ει ἂν 

᾿ὰ δ)οδῶται, ἵτα μη ὅταν ἔλϑω; τῦτε λογία, γ γνωνται. ὀτων;: δ ἽΠΕ 

ραϑώωμαι, οι ἐδὼ δοχεμάσητε δι᾿ Θδιρολῶν, ζύτοις πέμ 

᾿ ΟἼΤΑΙ ̓ ἀφϑαρσίαν, ὦ Ὁ θνήτον Ὅουτο ἐνδύσηται ἀϑανασίαν, τό- 
«ε 

ΠΝ ἀπενεἶκεῖν πίω χάθαν ὑμὴμ εἰς Ἱερουσαλήμ. ἐὰν ἢ [ ἀξιὸν 

“.. ποράὐεόϑει, σὰ ἐμοί ὶ πορδίσονται. ἐλεύσομαι ὃ ἡσοῦς 

μας, ὁτων.} ΜακΑδονίαν δεόλϑω" (Μακεδονίαν .Ὁ διέρλθμια!. ) 

δ ἢ ὑμαξ 3 τῦλον αβαμδυώ, ἢ αὶ ἢ αϑραχέμᾳσω, ὕ ἐγα ὑμεῖς 

με φρέσπέμψητε οὗ οὗ ἐὰν ποριύωμα!. οὐ ϑελω ᾿ 
Ὁ... . 

Ἃ ὀιδὴ -ςπΝἮ 

ᾶ ᾿ . τοι 

΄ - 

δὲ ᾿ 2 
φ Ὡ τὰ δι ᾿ » . Ἂς ᾿ ᾿ 

.π " 

ο 

γρύμαρ: ρή ἐν. 

τὴ ὶ 

«ὦ.κ.Α 



ἜΝ ἐ ΠΊΣΤ. ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘ,Α. 

πευρόδῳ Ἵν »ἐλπίζω δὲ φόνον τινα ι ἰδιμέναι τδϑς ὅμαξ, 
ἐὰν ὁ ΚύραΘ᾽ }ισρίπη. Ἐπιμδυώ ὁ ἐν Ἐφέσω ἑωρ τῆς σεν-- " 
τηκοςῆς' ϑύραι γαίρ μοι δέω μεγαίλη καὶ ἐνεργϑΐο,ὶ λύπες 

μϑροι: πολλοί. αν: ἢ ἔλϑη ,Τημόϑεος, βλέπετε ἵα ἀφὸ ὡς γ6- 

ψῆταὶ ΩΣ ὑμαρ' δ γὸ ἔρον Κυράου ἐγαζεται ὦ ὡς ὴ, ἐγώ μὴ 
ες οἰ αὐτὸν ὀϊξαϑενήσῃ. «εοπέμψατεῦ ἢ) αὐτὸν ἐν εἰρίεση, ἐγώ ᾿ 

ἔλϑη πεϑς Με "ὐκδέλομαι .. αὐδ' μ' Ί ὅ; ἀδελφῶν. Περὰ 

3 Απολλὼ "τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ πουρίκαιλέσοι αὐτὸν ἵνα, ἔλιϑη 

πεϑεύμαξ μῳ πὰ δὰ ἀδελφῶν᾽ ὦ παύτως ὑκίω. ἴϑελημα ἵνα, 

τὴ πίςή, αὐδρίζεϑε, κρωταιοῦα3ε. πάντα ὑμὴμ ὧν ἀ ,γαπη γνέ- 
ἄλτυν Παραίαλαϊὴ 5 ὑμας, ἀδελφοὶ, οἰ δδατε πίω οἱ οἰκέαν Στεφα 
γα, ὅτι δξὴν ἁ ἀποαρχ! τῆς Αγχαΐας,καὶ εἰς διαλονίαν Οῖς ἁγίοις " 
ἔταξαν ἑαυτοιΐ, ἵνα ύ ὑμεῖς υὑποταασηθε Ο:ς ς Ομέτοις, ᾧ πον-- 
Φὲ τῷ τῷ σζώνεραριωπι ῶ χοπιώντι. (χορῷ δ δὴ τῇ Τῇ παρουσίᾳ Στε- 

Δ φανα « ὦ Φουρτοιιυώτου Γ ̓ Ααϊκο, 6Ή Ἃ ὑμδμυ ὑφέρημα. οὗ- 
οι Ἀυεπλῥῳσαψ" ἀῤέποιυσειν γ τὸ Το ἐμϑν πνεῦμα Θ ὑμλω. 

ὀἰηγινώσκετε οι ὧν » Οιούτοις. ̓ Αασαζονταιὑ ὑμᾶς αἱ ὀκκλη- 

σία! τὴς Ασίας. αἰασείζονται ὑμᾶς ΩΨ Κυρίῳ πολλά Ακυύλας 

ῶ Πεάσκιλλα, σίζω . Καὶ οἶκον αὐτῆς ὠκκλγσίᾳ. ἀασείζον- 

πη ὑμᾶς ῷ ἀδελφοὶ πείντες." ἀασα σα ᾷε Χλλήλοιζι «Ψ φιλη- 
μαι αγίῳ. Ο ἀασωσμιὸς. τὴ ἐμὴ ἡχέδα Παύλου, Εἴτις οὐ Φιλεῖ 
τὸν Κύδκον ἤυσοαὺ Χραςὸν, ἤχω ἀναΐϑεμα: μῦραν ἀϑα. Η χά- 

θας 15 Κυρίου ἴησούδ Χριροῦ μϑ ὑμὴμ. ἡ ἥ ἀγάπημου μζῇ “παν- 
τῶν ὑ οὐλὰς ἴδ ἰησού. υς ὼ Ὴ 

Πρὸς Κορινϑῖοις Ζοδφότη νἰγράφν Στὸ Φιλίπαων δια « Στεφα- 
γά, καὶ [ Φουρτοιιυάτου Ὄ Ν᾽ Αὐγαγκοδ ἡ κ Τήμοϑεέου. ὶ 

Εν είχοις ὁ ωθ. τ 

γι ἔλϑν ἐλάσεται 3 ὅ τον δὐκαιρήσι. Γ β"ορέῖτε φήχετε ων 

ΠΟΘ Σ ἸἬἩ ΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

ἘΝ νμ ἔπιφολῆς. 

Υ 

Γ 

- Περὶ τῆς ϑείας δόξης, καὶ Ὦ ἐντὶ ὅτι Ος αἷγέοις 

ς΄ Περὶ ὰ κτ' σῶμα αἰδενείας , καὶ τῆς τ ἀβμίατος ἐποθίσιως 

᾿γείλας μὴ ἡ ἀμδουλῥᾳν, δὰ αἱ μετϑθμοῖῖν ζοες ἁ αδρτόῥονίας, ὦ ο᾽ δῤγαριςὶ 

τ ΑΎΥ͂ ΤῊΝ ὕχγζέλλφ ὅσο ἡ εκ ήξε ἡ ἱ δὲ πσέφασις Υ̓ ὑπιςολὴς 

Ϊ τ: αὕτη. δΥξ αἰ μϑυοι Κορίνδοι τζωὶ παϑοτέρ ρὰν Ὀχιςολζω, ̓κουτενυ) στὴν Ὠλὶ τῇ 

Ἂς πὰ αἰ ία τῷ λαιθόντος Ὁ τ μήβιμαν,ὼ αὶ ἐλυγήησθρ ἢ ὡς ποδιδόντες Ὁ ζῆ: 

(Σὰ ΤΟΥ εἰ ὕντημῥ. εἶ ἐῶ ὑφηρτάξετο νταύ πίγων, ἦν χαὶ Τὰς ποοφασς ΤΜ 

( ΤΣ ΜΡ Ὅς “ασμ αἴτων ποιοιώτων, ὡς τε τὐδκκαϑέεϑαι τῳ γράμματι τῷ νόμου, 

χὰ ΠΕΡ ἰὐγέοϑαι τίω ̓οὐρὶτῷ Χειροῦ αῤιν, σὴ μιᾶγλρν ασδοσέχήν ζςὡ πσξοσώ- 

πω καυχώϑροις. ἦσὰμ δὲ χαὴ αὖθ) πῆς λογίας τῆς εἰς ζοις αἰ γίοις φροντ ν τες καλαῖς. παοὸς 

ζαῦτα ὀδογύπιγφά 4 ὁ ὁ Φοτίφολος "ὦ προ ϑον μϑὺ Ὀλπυδύχεται ζρεἰ ἐκ Ολγόνζας ὧν αβα- 

νομμήσλῳ τα)έπειτα αἰξιώσεισιν αὐτοῖς καδικετεύά, Ὁ κιετλμοησὸῳ τοι ἐχείνον μλθα δεηθέωαι. 

ο» αὐτῇ δὲ διδούσχᾳ τξὸ τῴνομωυ, διαιρών ΩΣ »σάμρμια θ΄ νόμου, χαὶ δείχψεσιν ὁτὶ οὐ δὲ! λαμ. 

(αμήν ὦ γράμμα μόνον ἢ γύμου, δλλ᾽ ον αἰπῳῖ τῳ" γράμματι τί διαλοιαν ἐρθυνᾷν. 
οὔ Ἐ» μόνον ῥἢ μα δ Ἵν ὁ νόμος, ν᾽ οὖ Οἱ ῥ ῥὶς ὅς καὶ ὄνοις τῳ πγθυ μϑσθς: ἔπειτα Ὁ1| τῷ 

Χειροῦ ἐλϑὺ τὸς, χα νὴ κτίσις γέχϑνε, χαὴὶ οὐ δὲῖι. κτὶ ζω παλωνν ζῶ, δὶ ὡς ὧν χανῊ κτίσῃ, 

οὖν πᾶσιν αὐανέούοϑαι, χαὴ τὐργά τῇ λοιπὸν τίς τύξιηομέωυ. ᾿ ̓  ἀποδέχεται δὲ αὐτοις αἱ , 

σὐϑὶ τὸ τῆς δια χϑγίας, Ἂ παϑτρέπε}) αὐ πίω Μᾶλλον πλεοναζῳ. εὐτιώρϑυος δὲ (ες ἐν παϑόσώ.- 

πω ν τθευλω οδροὶν ,καταλέγέ πόρτα ἅτ πέπον)ε 5 ὧν Κύριον, χαὶ Καὶ ὀα]ασίας δὲ διη- 

γεῖται ἁγαῦν ἑεδροικεν, εἴς τε ὧν πο οοίδασον καὶ ἡ εἰς ὧν τρίτον οὐρανὸν εἱρπαγείς. εἶτὰ ρα 

ςία τελφοῖ Κὶ ἔλττο- 

λέω. Ἐς! δὲ χαὶ ζωῶτα.Ο πᾶς λουος δεὶν οὖν τῇ ἔχιτολὴ αὐξί τε ἑαυτῷ ὸ “«ἰδὴὶ Καὶ οο νϑίων, 

καὶ Τ' ψλυδα ποτύλων. καὶ ὦ ἐν βαύτης Ὁ εἰ ασοθέσεως πεῖν ε εἰς τείᾳ αὐξὶ χάειτος Θεοῦ ν 

«Ἐὶ αἶγας πολιτείας, Χ' ὦ δ'σεευείδητον χῷν ὦ ογαγώνιον χϑὴ ὦ αἰφιλο θη τον, χαὶ 

«ἰδὶ Ὁ ἀν  νν Ὡρετῆς, ὁ ἰδὲ ῷ ὙΌΣ  πλυλοι ὑτονων πονηρίας. 

ΘΟ Δ ΟΡΙ τ Οὐ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

Ι ψν πὴ 
ὙΤ Τ᾿ δύποτε δευτέραν τἰϑοσιν ὕλιφολίω ᾧντεῖς χαὶ Ὁ Σἶρῃ, δαὶ ὧν τῇ πσευτίρα ἐπελθεῖν 

ασξϑς αὐτοὺς ὁ ἐπαφλα «ϑνος,οὴ μὴ ἀπελϑων, τῷ πνδυμίσιτος αὑτὸν εἰς ἕτεροι «παρρλριώῶ- 

τος, αὶ Ὁ) ὦ πειρᾳσμοῖᾳ ἐμπεσεν' δ τῆς νιοῦ δευτέρας ὦ μὴ ἀπελϑεῖν δύτολογεῖται οἷνα, 

ᾧὶ ἐπελϑεν δου τῆς δχιςολὴς δόξη, ὦ ἔσειτα ἣσθρ κὶ κἡ βελτίους ὧν τῆς ασοϑτέρας. γνομϑροι. 

πὰ, ὄξευ ̓ ς, αὐνηρυὶ να, πλῴον δλιδωίῳσι συὸς Ῥρετίω. 

ΚΕΦΆΛΑΙΑ Ἴ Η ἿΣ ΑΥ̓ΤΗ͂ Σ ΕΠΙΣΤΟΛῊΣ ἔχοντα 
. καὶ νας ὑανοδραιρέσες. . ᾿ τ 

Περὶ αὶ ἑαυτοῦ φιλοϑεύτητος καὶ κ; φιλαδελφίας Αχτ' κτ' Χριςυν. α' Ευγδριεία αϑεὶ Θεοῦ βονϑείας, δ: “τέπει ϑεγαι φησί, 

β' Πεοὶ ἀγάπης τὴς πρὸς αὐτο, ὰΣ φειδοις εἰς τὸ μιῇ λυπεῖν, Δποόοχῃ τὴς Κορανϑιῶν ὑπακοὴς καὶ ἰὼ) ϑφραμούσης 

εἰ 7) λυπῶν ὠφελέι, ὡς ὅχι "' δγὰ πορνείαν ἔλντημουϑέντος, αὐ, 

ῳ καὶ συτχὡρέ. Τροΐοπῇ πρὸς Κη ίδοσιν χρνμάτων τ᾿ ἀρ α ϑιμίω τὶ γ δια 

γ Περιτῆς δ αὐτή θείας ὀλΟΝΙ ὡ; δλχιτηδεῖοις, ΦΥ͂ ἧς καὶ δύο  ἐρχοιόῥων. Περὶ ἃ Τίφυ Χτορολῆς, καὶ ἊΨ φδων 
σιιυΐςοι αι, φησι. “ τεὸς αὐτγοις. 

“ γερὰ χτ' "γϑῦμα λειπουρῆίας, κα] ̓δύξης λιοδεία ἃ χτ' π᾿ Διήγησις Ὁ ἰδῆων πόνων, καὶ  πορϑίσεως ἢ καὶ τῆς ἐπ ̓ ἀντ 

νδμίον, Ἄδέισος, πεὸς τὸ μὴ τοῖς ἐχιπλάτοις φροστί ϑε ὦτα Κοραν 
᾿ϑέξες Ἑ᾿ νῷ ,ἀὐτιξε, τάσις ἑ αὐτῷΖ πε ἐχείγοις. ἔλεγχος 

γινωσκέται. ἐκείνων. 

»ρὶ Ι ἐπαναλήψως. αὖ ἘΝ Ταρασκθυὴ φῳθς μέμνξ ἐαυδ' παρνσίαν. 
. .9 

Πα. 

Ιερὶ ἑαυτοῦ π ὄχίπινον, π Σ αὐοὶ Θεφ᾽ τίμιον, τὸ 7. ὠφελίμως, " 

ἢ 



ἀὐΥνν ΣΝ βῆ 

"Ὁ 

μΞ πςακτς σῷ - πα ΙΝ 

Μά ἤἴχον ΡΑΤΑΡΑ ΣΤ α ΕΣ ΤΝ τ ρκδανα, ὍΤΙΣ 

Ῥω ΜΗ 

: 

ὧν Καὶ ἡμεῖς παλομδυ οἰ 

᾿ πὲρ ἡμὴ «ἡ Ὁ καύχησις ἡμὴ αὗτι ὭΣ ΚΣ μδρτύφκον 

δήσεως ἡμῶμ, ὃ δη ὦ ὌΠ ἢ  ΡῸ- Θεοό, ὁ ὅκ ὧν Φίᾳ 

ΔΕΥΤΕΡΑ. 

ἘΧΕΥ ΑὙΥ̓ Δ ΟΣ Σπύρολος ἴησοῦ χουν 
Ν διαὶ ϑελήματος Θεού, κα [ Τιμόϑείθν» ὁ Ὁ 

δὶ ᾧῳ Κοράνϑευ, σίω Οἱ ἃ ἁγίοις πᾶσι 

ἡ οὖσιν ὧν ὅλη τῇ αὶ ΄ᾳ χάεας ὑμῖν καὶ 
Ὡς 

τὼ) εἰρίεὐη Στὸ Θέο παῦϑς ἥμμ, κοι Κυ- 

Θ Ὄςἔ οάς ἰησοό Χριςού. ᾿Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 

πα ση τ ἢ θλίψ ἡμὴ, εἰς “ὁ δυω ἀάϑα ἡ ἡμᾶς τὐραμαιλειν (ὅσ᾽ 

ων πάσῃ θλίψῳ, δια τ αὐρακλή σεῶς ἧς φϑρακαλούμεϑα αὐ-- 

“οὶ χποὺ τὸ ἡ Θεοέ-ὅ 0ΤΙ καϑῶς “«ἰϑκαεύεια βπαϑήματα Ε Ψ Χρα- 

τού εἰς ἡμᾶς, οὕτω διαὶ Κοαςοῦ «ἰδ κοσεύει ἡ ἡ ̓ ἀρράκλνσις ἡ ἧ- 
μὴ. ὁ » ΕΑ ται ὑπὲρ ὁ ὑμὴν χϑρανονίσεως, κ᾿ ἢ σω- 

τηρίας δ ἐνερορυμόρης ἮΝ χσομονη Ἢ Τὴμ αὐτῶν παϑηματων 

οτε αὐρακαλοι ἡμεϑοι, Αὐχσὲρ τῆς ὑμὴμ 
«ὐρακλήσεως καὶ Ὁ σωτήρίας, (ἡ ἢ ἐλπὶς ἡμὴ βεξαια. ὑπέρ ἢ 

᾿ μὴν εἰδότες ὅτι ὡς Ὁ κοινωνοὶ ἐςέ τὴν παϑημάτων, οὕτω καὶ 

τὴς αὐΠρακλήσεως. Οὐ ΝΣ ϑελομδ ὑ ὑμας ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, ὁ υ- 

πέρ τῆς θλίψεως ἡμὴ) Ὡς δνομδύνοἡ ἡμᾶν. τ τῇ ἢ Ασίᾳ ὅτι Κα. 

ἰπσέρθολ ἐξαρηϑημὰρ ὑπέρ δαύαμιν φετι ὀξαπορνϑῆ. 
γαὶ ἡμας χαὶ 15 τα ζίω: λα αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ λτύκριμα τοῦ 

Θανάτου ἐρίκαυμδι,ἥ ΠΣ μηπεποιϑύτες ὠμὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, » 

᾿ οἶλὶ “πὸ Ὁ Θεᾳ τῷ τῷ ἐγείρονπ. οὖν γεκροις ὃς ὡκ τηλικαίτου ϑαγάτες 

ἐῤῥύσατο ἡμᾶς μ᾽ ς ῥυξ), εἰς ὃν ἠλπίκαμϑι ὃ' Ο01Ι "ἡ ἔπι ῥύσῷ, σίυυ 

τῇ δεσῳ, ἵνα ὡκ πολλῶν 
ὟΥ Μὴ ὑπ 

δάσια, διὰ πολλῶν δ χϑρὶ 

πουρρριύτων καὶ υ 

ταϑϑσωπων ὃ εἰς ἡμας. 

Ὁ 

νὰ ἀδελφός, Τὴ ὡν κλησίᾳ Τα ἣ- Θεοῦ τῇ ΤΉ οὔσ . 

ἘΝ ΝΟΣ 

καὶ ἡ πατὴρ 4 ω Κυρά ου ἐμδιδ Ἰνσοά Χο κού, ὁ 0 πατήρ ἐμ οἰκτιρ- 

μὲ, ΧΟΩ ̓ Θεὸς πάσης αὐρακλήσεως, ὃ  ῳφρακωλωνή ἡμᾶς δι 

᾿ Χ 

πρσε θεν 5, 

Νᾷς 

ἡ ψελλῆο ας 

αὶ ἐλπῖς κε 

βεύαία κα 
ὑμδν. εἴτε πα. 
ρακαλουμία, 

«ἀξ τῆς ὑμὰῇ 
αϑοᾳκλήσιω ς 

᾿ σωτηθιας" 

Ὡἰδύτες. καὶ ἃ 
ἑξῆς. α.“}.ζ. 

4 δὲ 1 

τρια. ἃ 
ἘΧειροῦ ἃ 

«΄.»,κ»ΑΛἡ 

τ“. 

πγρᾳ, α. 

ὐπὸ μέροις να, μὴ Θπιξζαρώ πων 

ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β΄. ς 

σουρκικῖ, ΝΥ, ὧν χαίρατ Θεοδαὐερράφημϑρὲν τῷ “πὸ κόσμῳ 'πέ- 

Θιοτοτέρῳς δὲ χοὸς ὑμας. Οὐγαρ ἄλλω »ράφο μδν ὁ ὑμῖν, 

δλλ ἡὰ ἀναγινώσκετε, ἢ ἦ χαὶ γενωσγκέτε᾽ ἐλπίζω δὲ ὅτι κα 
ἕως τόλοις οἰλεγνώσεθε, καϑῶς κοι ἐπτέγνωτε ἡμᾶς δυτὸ μέ- 

᾿ροις, ὅτι καύχημα ἀμδ! ἐσμμέν. καϑεέπῷ καὶ ὑμεῖς ἡμὴ, οΨ 

ἢ ἡμέρᾳ Ὧν Κυρμου ̓  ησοό." Καὶ ταύτῃ ΤῊ “ΕΤΟΙ 

᾿ξουλθμέίω τϑϑς ὑμᾶς ἐλϑεῖ ̓πσδότερον ἵνα; ῥωναι θὲ 

βὰν ( ὄχντε, καὶ δὲ ὑμὴμ διελϑεὶν εἰς Μακεδονίαν καὶ πώ-- 

ΔΗ ΩΝ Μακρδονίας ἐλϑεὶν τσθθς ὑμας, καὶ ὑφ ΤΡ τῦδο- 

πεμφϑίωαι εἰς τίω [ουδα αν. Τούτο οὖ ὁ βειλήφ θα 

εμήαἄρᾳ τῇ ἐλαφοίᾳ ἐμουσέμδωνκ ἃ ξουλάίομαι κε σεῖρ. 
κα βουλδύομαι ἵνα ἡ ποῦ ἐμοὶ ὃ γα) ναΐ, ὦ τὸ οὗ οὐ; Πίος: ὃ 
ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡ ὁ πϑὸς ὑμιαῖ ἐκ ἐγήδετο ναὶ καὶ οὐ" ὁ 

δ ἘΡΝΓΕΣ εἷος ἰησοὺς Χοαςὸς ὁ ἐν ὑμᾶν δε μὴν κηρυχθεῖς, 

δε ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ κὸ Τιμοϑέου, ἰος ἔξνετο ναὶ ἃ Ἃ Ὡλὰ 
᾿ γα. -Ψ ἀυπὸ γέ 7 νον: ὅσοι »Ὁ ἐπαηελίαι Θεοό ς Ψ ἀρ. νὰ να, 

'καὶ ἐν αὐτῷ Ὄ ̓ἀμίω, Τῴ Θεῷ ανεὸὲ δύξαν δ᾽ ἡμδ. ὁ δὲ. 
βεβαιών᾽ ἡμᾶς σιὼ ὑμὰν εἰς Χραρον, καὶ Δρίσας ἡμας, Θεῦς, ὁ 
Χφ"} ̓σφεαγησα μῆυος ἡ ἡμαξ ἡ δοις Ὧ ἀβῥαξῶνα τῷ 18 πνόμα- 

τὸς ὧν ταῖς καρόϑαις ἡμῖν. ἔγω ἢ  μδῤτυρα ὃ Σ Θεὸν ὀικα- 

᾿ λουμαι ὦ τίω ἐμίω υχίω, ὁ τιφάδομδρος: ὑμὴν, ὑκέπ ἡλ-- 

ϑὸν εἰς Κορανϑον᾽ ̓οὐχ ὅτι κυδαόϑομδυ ὑμὴν τὶ 1: πίςεως, δλλαὶ 

στιυερι οί “ἐσμεν τῆς ρας ς ὑμὴμ, ΤῊ Σ πίςᾳ ἑκήκᾳτε. 

τ." ἐμαιῖ Πῳ 0ύ»», δ μη: πολιν ἐλϑεῖν ὧν λύπῃ σσεθς Ψῃ 

"ΕἸ [6 ὁ ἔγω λυπῶ ὑμας, δ τς ὅδιν ὁ ἀφραίνων ἐξ εἰ μη 

ὁ ἡλυποένθ "2 ἐμού: Χαὶ [ἐγραψαύ ὁρμῶν ζότο αὐτὸ, ἵνα μὴ 
ἔλϑων λύπην Ὅω ἂΦ ὡὴ ἐδ με χαίρῷ, πεποιϑως ἐ ἘΝ ὅῈ 

ὑμαξ ὅτι ἡ ἐμὴ λαφοὶ παύτων ὑμὴν ὅξιν. ὧκ “Ὁ πολλῆς θλί 
ψέως κὲ Ὄ σζώυοχης καρδιάς ὑρραψαύ ὑμυ ΩΝ διὰ πολλῶν δακρύων, Β 

οὐχ, ἵγα, λυπηϑητεδλλώ πίω ἀ ἀγαπην ἵγα; γνῶτε (ὡς ἔχω Φϑ,ο-- 

συτέρως εἰς ὑμας. Εἰ δέζες λολύ κεν τκ ἐμὲ, λελύπηραν ΟΝ 
ς. ἱκανὸν “τὼ ᾿ ἰδῶ 

ζ 7: ἐπ ἤν τῶν ὦ ἡ ογτῆμία αὕτη ἡ ιὑποὸ τὴν πλφόνων.. 

ὑμαξ λῦ ὥμ..: Ὄ αὐδακαλέσαι, μήπως ΤῊ ἢ αὐ:λονοτέρᾳ. λύ- 

. Ὠ41Π[Π. 

: 
εἶ 



τ τρτοωτ τους τ οἰεσοσῶ τας" ΤΙΣΙ ὦν 

Κιφ. 1.4 

Δ Φον μουδλλα ἐλποταξα 

ΝΣ γοήματα ἀγνοουμδυ.. 

͵᾿͵᾿͵᾿ . ςΕΠΙΣΤΟΛΗ͂. 

ΤῊ καΐαποϑῆ ἐρι ἀξ Διο ̓ ϑρακαλὼ ὁ ὑμας κυρῶσει! εἰς. 

αὐτὸν ἀγάπην" ̓ἰς οὖτο ) αι "ἔγραψα, ἵνα γνῶ ὡ ᾿ δοκιμΐιυ 

ὑμῖν, εἰ εἰ εἰς παῦτα ὑπήκοο! ἐςε. ῶ ἢ δὲ πχαρίζεϑν, καὶ ἐγώ" Ἂ δ) 

ἐγῶ εἰ τὶ κεχαθασικαι,ῷ ὑκελαίθασμιαι, δν ὑμας ῶν «οεοσυπεν 

Χαιροό, ἐγὼ μὴ ̓ πλιεονεκτηϑεῦ λυ ἡ' ἴω ω σατανά, " οὐ ,γὃ ἀμ 

Ελϑων: 3 εἰς Τ ̓Τρωαδὰ εἰς 5 θ.αἵ- 

Ἅϑμον 5 Χρατοό, τ ϑύρας μμοι ἀὐεῳγμμένης ἐν Κυρίῳ, ἐκ ἔογ,-- 

κα. δύεσιν τῷ ὦ πνόματί μου, Ἰς μὴ εὑρὲν με Τίτον. 

μδυθ᾿ αὐτοῖς, ἐἴξηλϑον εἰ εἰς μων δὰ: 

γίαν. Τῷ" δι Θεῳ χάφας τῷ παντοτε ϑριαμιξ ἀϑοντι᾿ ἡμὰς ς ν Τῷ 

Χραεώ, καὶ δ ὁ ὀσμείεὐ τὴς γνώσεως αὐν Κ' Φανεροιώτι δὲ ἡμδμεν 

παντὶ τῦπ, δῖ, Χραςοῦ ἄδωδία ἐσμὲν Ἰῴ Θεῷ ν ὧν Ὅς σωυζομές 

γοιῖς καῇ ὧν ἴῶ Σπολλυμδιοις" οἷ οἷς μδρ ὁ ὀσμή ̓ϑαναΐτου εἰς ϑανα- ὶ 

Ἴ, οἷς ἢ ὀσκκὴ ̓ ζωης εἰ εἰς ζωίω. "Ὁ ) πες Ἰαύταγες ἱκανὸς ; . οὐ " 

γα ἐσμμεν, ὡς οἱ 'πολλοὶ᾽ ̓ καπηλόδύοντες ῷ λόγον .Ε ὰ 

ὡς ὡς εἰλικρινξας, δλᾺ ὡς ἐκ Θεοῦ ,κατενώπιον 1 Ψ Θεοό, ἐ ε 

ςῶω Ὁ λοιλοῦμδρ. Αρχόμβϑα πάλιν ἑαυτοιὶ 

σανᾷν. εἰ μρ᾽ ᾿ χοήξζομδι, ὡς ἕενες, συφαϊεκῶν ΠΝΗΡΊΝ θὲς τῇ 

ὑμαὰς," ἐ οἷ ὑμ)ω συςτετικῶν ; .Η οδχιςολή ἡμλμ ὑ ὑμεῖς ἐςε, ἐπζέ- 
γραμμένη ἐν πος καρδίαις ἡμὴμ,γνωσκομδυη καὶ Ὁ λὐαγιν ὡάμο 

μϑύη χποὺ πατῶν ἀνϑρώπων, Φανερουμδμοι ὃ ΟΤΙ ἐςῈ  φηρολη 

Χοιροῦ δεακονηϑεῖσοι ὑφ᾽ “μὴ! ἐεγραμμθη ᾿ ἐὕδγανι, λα 

πνεύματι (εν ᾿ ζῶντος," (ον πλαξὶ λιϑίναις, ΣᾺ ἐν πλαξὶ κε καρ 

δίας σαυοκέναι. Ρεποίϑνσιν᾽ ἡ  ιαυτίαυ ἐχομδο δια ἢ; π' Χο 

ςοὐ ασϑὸς (Ὁ Θεὸν, οὐχ ὅτι ἱκανοὶ ἐσμεν ἀφ ἑαυτῶν λογίσου- 

ἀγα π,ῶς "4 ἑαυτῶν, δλλ ἡ ἱκανότης ἡμὴ ἐκ ἐῷ τε Θεοό, ὃς καὶ 

| ἱκαψωσεν ἡμᾶς διακόνοις καρὴς δια, ϑήκης, οὐ γράμματος, νὰ Ξ 

᾿λᾷ πνεύματος " Ῥ » γράμμα Συτοκ εἰν 4, τὸ ἢ πνεῦμα ζωο- 

ποιεῖ. ἘΠ᾿ 3 ἡὶ διακονία Τὰ ϑανάτου ἐν λξάμμασιν, σγτετυπῶυ μέ- 

γη ὧν λίθοις, ἐγθνηϑν ἐ ἐν δόξῃ, ὥςτε Μὴ ' διωύα οι ἀτενίσαι ᾧν 

ἡοις Ἰσρρηλ εἰς τὰ πσεόσωπον Μωσέως, δια τίω δῦξαν ὭΣ 

«περσώπου ἀμ φ ὃ καζαρρρυμδυΐω. πῶς οὐχ! μαλλον ἡ δια.-- 

Τ᾽ ̓ κονίω Τῷ πνεύμιατος ἐρθι φῳΨ δυξη: » ΕἸ [»ὴ ἡ διακονίᾳ τῆς καΐα- 

χρίσεως, δόξα, πολλῴ μάλλον φϑκοσεύᾳ ἡ διακονίζῳ “ἃ διζριο-- 

) ἀδελ.- 

3 
“᾿ Γ 

᾿ χοὐ, ανϑι 

οἰ 

1 διαυγαίσοι. 

τ θμα 
Ἐχν ᾿ 
σαρρατου. 

α.σ}.1ᾳ 

5 δια Χραςοί. 

“. 

2 διὰ “ὃ πτιρε- 

᾿ς σίας Γησοι. ε 

ΠΡῸΣ ΚΟΡΊΙΝΘ. Μ᾽. ὡς 
σύλυης ἐν δοξε: "ὴ Ὁ» οὐ ᾿οὐδὲ᾿ δεδοΐξαςου “ὁ δεδοξασμένον ἐν ζύ- 
7ὸ τῷ μέρ, ἕνέχεν τῆς 9 κι, δόξης. εἰ [δ ΤᾺ καΐαρ- 

᾿ σρύμϑρον, δια δόξης, πολλῷ μᾶλλον δ μόρον, ἐν δῦζῃ. ἔλθν- 

σες οιὼ ὦ Οιαυτίω ἐλπίδα, πολλὴ πουβῥησίζᾳ ἀρώμθα,ὼ οἱ οὐ και- 
ϑαῃδ᾽ Μωσῆς ἐπιϑή κώλυμμα, λὶ ὶ Ω5 πσεϑσώπον ἑαυϑ ποὺς 

Ωὃ μὴ ἀτενίσοι «ὧν. ἧοις ἰσεροῖλ εἰς τὸ τέλος τοδκαΐαργουμέ. 

γου" ἀλλ᾽ ὑπωρώϑ ἴα νοήματα αὐτῶν. ̓ἄγεα γ τῇ της σήμερον 

“Ὁ αὐτὸ καλυμμα οὐ] τὴ ΤΉ ἀϑαγνῶσέ τῆς παλαας διαιϑήκης 

μδρ4 μ᾿ ̓Δϑακαλυηϊόμϑρον, ὃ ες ον Χραςω  καζαργεται δλλ᾽ 

ἕως σήμερον, ὑινίᾳ ἀὐαγινωσκέται Μωσῆς, καλυμμας ὀλι ἢ 
καρδίαν αὐτῶν χαῖται" ἱἑνίκα σῇ, δ  Φ ιορύψη χοϑ9 ς Κύρκον, . 

τϑααιρέι ΤΌΜ τὸ αλυμμᾷ. ὍὋ δὲ Κύρκος Ωὃ πνόυμα ἄςγ' δὲ, δ ̓ 

"ὁ πνύμα Κυρίου, ἔχει 7 ἐλφ,ϑεο,ία. Ημῶς 3 πάντες ὀμακό-- 

ἕλη ὦ χσϑοσωώπω τω δυξαν Κυρά οὐ ΤᾺ ΤΟΤΙ: Πρκζομδροι, 

αὐτίω εἰκόνα, μετωμορφούμῖϑα Στὸ δὺξης εἰς δόξαν, χὰ: 

ϑι τὸ Κυρίου πνόύματος. Διὰ Ὁότοι ὑχόντερ Υ 

δια, νίαν ταῦ τίου κα ϑυὺς Ἰλοίϑημδρ ," τ ὡκκακουμῶυ, ΣᾺ ἀ- 

πειπαμῖθα Ω ἡρυῦβα τὶ τῆς αἰώωης, μήν  αἰδιπαγυῦτες ἐ ἐν πα- 
νουργίᾳ, μηδὲ ̓δολοιίῦτε; Ὧ λόγον" 1 “Θεοῦ, δλλα τῇ τὴ φανερω- 

Εξοσγ.λδι Δ 

᾿ς ὕω." 

Κεφ.βιὰ 

σά τς δληϑείας σίξυιςῶντες ἑαυτοις “οϑὸς πᾶσαν (ὠμεἰδεσιν | 

Δύϑρωπων ἀν ὥπιον ᾧ Θεοό. Εἰ: ἢ ἡ ἐς: κεκαλυμμένον "ὃ δ α[- 

γον ἡμῖν, εν Οις δστόλλυμδύοις ξὶ κεκαλυμμένον οἷν οἷς ὁ 
Θεὸς τοῦ αἰῶνος Ούτου ἐτύφλωσε νοήματα τὴ! ἀπίςων͵ εἰς 
Ἂ μὴ αὐγασαι αὐτοῖς ὦ Φώποσχμον ΤῸ Ὦ εὐα Τελίου τῆς δόξης Ἶ 

Ξ π Χοαςοῦ, ὃ ὃς ὄξην εἰκὼν τηὸ Θεοί " 8 ἐγ ἐ ἑαυτοῖς κηρυατομᾶμ, 
ἄλλα Χραρον ἰησοιὦ Κύφμον, ἑαυτοι; ϑ ) δούλοις ὑμυ" δια ἵν 

σοι " ὅτι ὁ Θεὸς δ᾽ ̓ εἰπιὸν ἐκ. σκότοις φὼς λάμψαι, ὃ ὃς ἐ- . 

λαμαν ὧν ταῖς καρδίαις ἡμὴ, χϑθς Φωϊεσμον ἃ γνωσεὼς 
τῆς δόξης Τῷ Θεοῦ ̓ον τϑϑσιόπε ἰν(οὐ᾽ Χραςοό. ἔσοιδυ5 5 ἢ: 

“θησαυρὸν ὅτον ἐν ὀςρακίένοις σκεύεσιν ἵνα ἡ  ὑπερξολὴ ᾧ δωυά- 
μεως ἡ αὶ Θεοῦ κὶ μηοξ ἡμὴ ἐν πανὴ ̓ θλιξομϑυοι, ἀλλ᾽ ὶ ςε- 
νοχωράμδωον Σσπορώμδοοι, ἄλλ᾽ ἐκ ὀϊξαπορώμϑροι: διωκόμδροι, 

ἀλλ᾽ σκ ἐϊκατοιλάπο μδρον: κἀταξαλλόμδιυοι, ἀλλ ἐς Σοτολλύ- 

ον ἀθει, τ ἽΕΙ ΕΙ 5 Κυράν! ἴησὰ ἐν τῷ σωματὶ «ξιφέ- ἢ 
ἼΛΙΠΙ. 

Γεγια. Α 



ἜΣ ΠῚ πε ἀπε τς τας η Ἐς νος Ὁ ΤΣ ΤῊ Ὁ τε τ ἈΠΕ, ἬΝ ΤΩΝ 74 ΤΡ Ἀν ΤΑΤΕΣ τὶς γὴν ἘΠ ΕΣ ᾿ δ οκκ ον δες τα συ κυγε δίς Ὁ ΡΣ Σ ἕ εἰ Ἵ τ ΈΦ τρὶς ΟΡ ΘΧῸ Ἢ τ τ ον δ ϑάνς, 

Ῥωμ.1σλ.8 

φ 

4 ΜΕΠΙΣΤΟΛΗ,. 

ροντές, ἵνα ( ἡ ζωὴ τοῦ ἵυσο ἐν Τῴ σώματι ἡμὴμ φανερωϑη. 
᾽ ἐ “Με ἵπρὴ Ν [ ὺ Ϊ λι ὧν 

᾿ ἀεὶ ἣΝ ἵέμεις οἱ ἕῶντες εἰς ϑανατον χφσαδιδὸμῖθα δια, ἰησοιώ, 
“")} “Ὁ ΩΝ λε “ 

ἵνα καὶ ἡὶ ζων ὅ' Ἰησοδ Φανερω 5 ἐν τὴ θνητῇ σουρχι ἡμὴ)μ.ὦςτε 
« 2 Φ Ν ΐἾ ς λ λιν { ν᾿ 

. ὁ μδ ϑάνατος ἐν ἡμὴν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμᾶν. ἕλοντες δὲ 

Ἂ αὐτὸ πνεῦμα  πίςεως καὶ τὸ γελραμμένον, Ἐπίςευσα, διὸ 

ἐλοίλησοι ἡ ἡμεῖς πισεύομδιν, διὸ καὶ λουλοῦ μδμ εἰδότες ὅτι δ 
ἐγείρας (Ὁ Κύρμον ἴησοωῦ, ὁ ἡμας (διὰ ἰησοδ᾿ ἐγερει, ἢ πα- 

δοιςή σά σίλυ ὑμὰν "ἴρς ΣΧ) πάντα δὲ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρας πλεονα- 

σούσαι, διὰ τὴν πλιφόνων τίω δὐχειριςίαν, τὐ ασούση εἰς Ὁ δυξαν 

τοῦ Θεοδ. Διὸ ἐκ ὠκκακοῦ μὴν" Σλ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμὴμ Δ 309- 
“πος δια φϑείρ(), ν᾽ ὁ ἔσιυϑεν δ αχομνοῦται ἡμέρᾳ Ὁ ἡμέρᾳ: 

Σ δῊΝ πουραυήκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμὴ, καὶ» ὑπερθο- 

λίω εἰς ὑπερξολίεὐ αἰώνιον βάρος δόξης κατεργα ζεται ἡμᾶν, 

οι σι [ησοΐ ε 

| μὴ σκοποιαῦ ΤΩν ἡμῶνῷᾳ βλέπομϑνα, λλα ὥ μη βλεπὸμε- ᾿ 

γα “ζὰ 7» βλεπόμδμα, σσαϑσκαιροι "ἴα δὲ μη βλεπομᾶμα, 
αἰώνια. Οἴδαρϑυ “Ὁ ὅτι ἐὰν ἡ οὐχί γέος ἡμὴ οἰκία 
Φῷ σκίωυους κοίτα λυϑη,, οἰκοδομΐευ ὡκ Θεοῦ ἐχομὴν, οἰκίαν ά-- 

χήροποίητον, αἰώνιον ἂν οἷς οὐρανοῖς . Καὶ 5) ον Τύτῳ ςενά:- 

ὅομϑυ,τ οὔυητήφ ον ἡμῶν “ὁ ὡξ ἐρανού ἐπενδυσοιόϑεω ο)Ζιπο- 
ϑοιυτες" εἰ γ "ἡ ἐγδυσοα μᾶνοι, οὐ γυμνοὶ δὑρεϑησομβθα «Καὶ "Ὁ 

οἱ ὄντες ὧν τῷ σκίαῶει σενάζομδν βαρούμδϑροι, οἰ ηφ, οὐ ϑέλο-: 

υϑυ ὠκϑυσωόϑοι, ἀλλ᾽ ἐπὲνδυσοωάϑοι, ἵδα καζο ποϑη “ὁ θνητὸν 
χὑὺ ὁ ζωης. ὁ ἢ κατεργασοίμδυος ἡμας εἰς αὐτὸ ὅτο, Θεὸς, 
ὁ καὶ δου ἡμὴν (Ὁ) ἀρῥαξῶνα ποῦ πνϑύματος . Θαῤῥουῶτες 

οἱ παύτοτε, χαὶ εἰδότες δῖε ἐν δημουῦτες ἐν Ἴῳ σώματι, ὠκδε- 
μοὺυμὰν Στὸ Ὁ Κυρμου: (δια πίςεως ἊΝ τϑαπατοῦ μὰν. ἐ διὰ 

τιν τ 

Ιἔφ᾽ίῳ. φ. 

ιο κ , 

καὶ χρίσας 
. .Ὁ» 

Ἡμαᾶς.᾿ 

εἰδὸις") ϑαῤῥουμδυ 3, Ὁ ἀὐδοκουμὴν μᾶλλον ὠκδημύῆσοη ὧκ δ΄ 

σώματος, ᾧ ἐνδημνῆ σοι πρὸς ἢ Κύρκον. διὸ ὦ φιλοϊεμούμθα, 

ἐἴτε ἐνδημιοιῦτες, εἴτε ἐκδημοιύτες, εὐώρέςοι οἰμπὸ Φη οὖν 7 

παΐτας ἡμᾶς φανερωϑδίωαι δεῖ ἐμυπροῦϑεν “' Οήματος  ΧρΑ 
σού ἵνα, κομίσηῇ) ἕκαςος ἴ διὰ 8 σώματος, σοὸς ἃ ἔπραξεν, 
εἴτε ἀγαϑὸν, εἴτε κακόν. Ἐἰδόῦτες οἷ δ φόβον πὸ Κυρίου, δὐ- 

ϑρώποις πείϑομϑυ, Θεᾷ δὲ πεφανέρω 
ταὶς σιωυ4δόσεσιν ὑμὴμ πεφανερώῶχ. Οὐ γὸ πάλιν ἑαυζις δ γα 

᾿ Ω [9ον.Δ. δ» ͵ " 

μθα "᾿ ἐλπίζω 5 Χο ἐν ε ἐλσίζομδν. ια 

ΠΕ ΨΟΝ ὍΓΝ 

ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β.. 7 
σζωυ!ιςοομϑυ ὑμῶν, λα ἀφορμίω διδόντες ὑμὴν καυχήμα-- 
τὸς υχσέρ ἡμὰ ἵνα ἔχητε χοθϑς ζῦσ. ὃν χοροσωπῶ καυγώμ-: 

ΤΣ κ πονς  Σ ἀρ ΣΙ πα νοις, Ὁ οὐ χαρδὶᾳ "Εἴτε ὟΝ ὀξέςημδυ,Θεώ- ΕἸΤέ συφρονουμᾶν, 
ὑμῖν. Η Ὁ» αἀγαπὴ Τῷ ΧΘαςοό σιωυέχά ἡμαξ, κρίναντας ζρότο, 

᾿ Α ᾿ 3 εἱ » ΔΚ ες ! .. 1 »ἱ ε οὐ ς. ὃΡὃΒϑἰ[ᾧἅ εδη ρα, ΟῚ Εἰ εἰς {5 Ὲρ παντῶν ἀπτέϑοινέν. ἀραὶ οἱ πάντες ἀπέϑανον. ὃ 
7 

δ 

7 

-- πεν 

ε λ ἱ νι : “ ς τ ᾿ Ι « “ἌΆ ἊΝ ιΖῦέρ παντίον ἀστεσαινέν, (γα οἱ ζωντες, μηκέτι ἑαυτοις ζῶσιν, 
᾽ λιν ς λ 9... ὮΝ Σ “ λυ» [ Μ ς ““ δλλα τῷ υΖοῈρ αὐτῶν στοϑανόντι χα ἐχέρϑεντι. ὥςτε ἐμεῖς 
. γ}ϑ)Ρων “  ΣκΑκ4] »} ͵ ! »νὰ ; Ϊ στο Τν νυ οὐδένα, οἰδα δ καὶ σχερχα" εἰ ἢ χοὶ ἐγνώκα μὴμ ἼΑ 

͵ λ » ᾿ ΄ν »ἱ ἢ « ᾽} ᾽ στέρχῳ Χαςον͵ ἀλλα νυ ἐκ ἔτι μινωσκομδω. ὡςτε εἴτις ἐν ΧΟΑ Δ 
οἵ ΄ λ ᾿ς: .8 Ὶ 3 “Ἢ Ὁ ᾽ λ Ι ) λ . ὦ συ, χρη κίεσις" ὦ δργαα κῤοηλϑεν, ἰδὸυ γέσονε οιγα ἴα "σοΐεττν 

Ι ννὰ Ι » οι ᾿ Ι ε ὧς δσοχ χα. Β 
σαντα. Τα ἢ παντα οἱ ΤῊ Θεού καταλλάξαντος ἡμᾶς ἐαυ-- ς 

πε ! ἔν ἘΝ ἊΣ: ᾿ Ἴῳ δια, ἰησοδ Χραςού, ᾿ δόντος ἡμῖν Ὑ διακονίαν τῆς καταλ- ὁ... 
ως .Υγ . λ “ν᾽ ΟΝ Ι ᾿ ͵ « ν . λογῆς" ὡς ὁτι Θεέος ΐκιω ον ΧΡΦιςο κόσμιον κατα λλαίοτων ἑαυ. 

πὸ, μὴ λογζομδυος αὐτοῖς ἴα “«οαπήωματα αὐτῶν (ὃ ει. 4-- 
᾽ .- ἡ Ι ἮΝ .,.Ἃ ἐχ γος ἐν ἡμῶν 7 λοῦον Φ καταλλαγῆς. ΎὙ7έερ Χραςοό οἷν “πξέσ’-- 

( ἰὴ ε πὰ 4 “Ν »ς ! ε Χ ὄυομϑυ, ὡς Κ᾿ Θεο σα ρόλο λοι τος δὲ ἡμμ: δεόμθα ̓ χσέρ 
! λ Δὸν ς ) Χραςοΐ κα λλάγηπ 7 Θεώ- Ὁ γα μη γνόντα ὡμδρίεαν, 

. ἃ ε “  ς Ι » ς « “» ! 
ιϑέρ ἡμῶν ἀμδρηων ἐποΐσεν, ἵνα ἡμεῖς γινώμθα δια οσύ-- 

» ΕΣ ΩΝ ὯΝ ᾿ : Δ γῇ Θεοΐ οΨ εἰμπτὸ : -- Σαρεέραριυτες δὲ "ὁ ““οακαλοῦ- ς-- 
νι» λ ) " ε΄... ἋΣ μὰν μὴ εἰς κένον γίω χαῖραν τοῦ Θεοῦ δέξαι οι ὑμας. (λέγ 

λον “ιν ὁ π: ἰ ᾽ δ Ι " ) ί “Ὁ, Καιρῷ δεκίῳ ἐπήκουσοι (ου, (δ ἐν ζἱμέρᾳ σωτηρίας ἐξ οή-- « μή μθτ 
Ι » λ “ λ ᾽ ., 2 νον ς ϑησαοι (οι.) ἰδοῦ νῶν κωιρὸς δυχοοϑσδεκτος͵ ἰδοὺ νὼ ἡμέρᾳ στω-- « 

ἷ Ι [ ᾽ ᾿ λ "αἱ λ δ 

τηθίας. μηδεμίαν ἐν μηδέν! διδόντες τὸ οσκοπην, ἵνα μυὴ μω- 
ΔΩ͂Σ. » 5.155 ας; δὰ ς λοις ἿΝ μβη.8η ἡ διακονία, ἀλλ᾽ Ἐν παντὶ σέξυιςων)ες ἑαυτοῖς ὡς Θεῦ διά- ἀπορ Ἃ 

, γος κε Ὧν ΠΩΣ, ΄ » . ] τὸς κονοι, ον κι: σσομονη πολλή, ἐν θλίψεσιν, ἐν ὀϑ αἴχαις, ἐν σεγογώω-- 
ἐς ου, τῶν. ΠΝ ἩΦ ἃ, τ τὴς τιον ἢ τὸς τ | Θλα)ς, ἐν πλήγαις, ἐν φυλαχοῆς, ἐν ἀχαΐωςασίαις, ἐν κόποις, Β 

ΠΝ Ζ ᾽ ΄ ; ε Ι ᾽ Ι Ϊ - ἐν ἀπ ρυπνίαις, ἐν νησείαις, ἐν αἱ γνότητι, ἐν γνω σφ᾽ ἐν μακροϑυμίᾳ, 
ὯΝ, » ! ΣΝ .« Ὧν» 4 » Ζ ᾽ ; : ἐν χφηςοτηία, ἐν πνδυμίατι ἀγίω, ἐν ἀγάπη ἀνυποκρίτω, ἐν λό-- 

γῳ δληϑείας, ἐν δευυάμει Θεοί, δια τὴϊ ὅπλων τῆς δικαιοσυ-. 
νης ἥ᾽ δεξιων καὶ “Φριςερῶν, διαὶ δὸ ζης κὶ ἀπμίας, διὰ δυσφη-- 
μίας καὶ ϑφημίας "ὡς πλάνοι, Ὁ δληήϑεις " ὡς ἀγνοέμϑυοι, ὦ 
δπιγινῳσκὸμῆνοι" ὡς δοτοθνήσκοντες, (ἢ Ἰδοὺ ζωλδϑρ. ὡς παὶ- 
δευόμϑμοι ̓ς χαὶ μη ϑανατούμϑυοι" εἰς λυπούμϑροι, ἀεὶ ὃ χαι- Γ 

᾿Ρόνδες ὡς τῇωχοὶ, πολλοιβ ὃ πλουτίξογϊες ὡς μηδὲν ἔχοντες, ΄ ᾿ 

Ἀ 



Ἡσαϊννβ. Γ ἰὼ 

᾿ ἕερεμ.λα.Α 

Ν ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ΟΝ πάντα κατέχοντες. Ωὸ φῦμα ἡμῶν Δύξῳγε χυθὸς οὑμας, Κο- 

φάνϑιο!, ἷς καρδιαὴ ἡ μῶν πεπλάτιωζ): 40 τενογώρειανε ἐν ἡμῖν, 

σεμογωρέιοϑε ἃ Ὁ. ον Ὅς σπαλάτχνοις ὑμὴν". Ὑ δεῖ αὐπίω Φυίεμι- 

ιαν(ὡς τέκνοις λέγώγπλα τωύϑηπε καὶ ὑμεις. “Μὴ γίνεϑε ἐπὲ- 

Ροζυσριώτες ἀ ἀπίροις: ςς γὉ μετοχν. δυχούοσίμυη καὶ Φῤομίᾳ: Ἵ 

ὃ Δ ἥίς 3 2 κοινωνία Φωπ τεθς σκότος : "" ἧς, δὲ συμ Φώνησις Χραςὼ 

“σοὺς βελίαρ:: ; ἠ πς μερίς πιςτ μῷ ἀπίςου: ((ς 5 δ συΐκα τα 3ε- 

«κοργλο σῖς να Θεδ μῦ ἡ εἰδώλων ; ὑμεῖς ̓)0 ναὸς! Θεοδ᾽ ἐξεζωντος, 

τ παν ἢ ᾿καϑῶὼς εἶπεν ὁ Θεὸς, 

"χα ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς τοὶ αὐ οὶ ἔσονται μοι λαός. ̓Αἱὸ 

δξίλϑντε ἐκ μέσου αὐτῶν ΔΙ ̓άφορεϑητε, λέγ Κύεμος" καὶ 

ἀκαϑερτου μη ἡ ἄγῆεθϑε" ̓κάγω ̓ ἐρδεξομαιὑ ὑμᾶς, 'χαι ἔσομια! 

: ὑμῖν εἰς πατέροι,κὸ ὑμεῖς ἐσεανε μι εἰς δι χὰ ϑυγοτέρας, ἈΕγέ 

ζ Κύοκος παντοκράτωρ. Ταύτας, οι ἔλθντες τας - 

ῳ ῳ 

ν ν 

“λυαμαΐ σουρκὸς ἡ νάματος, ΠΕ ἡγιωσαύεο -Ψ 

φόζῳ Θεούό. ̓λουρήσουτε ἡμᾶς" οὐδένα, ἦδικηστε μὸν, οὐδένα ἐ 3 

φϑείροιμδι, ἐδένα, ὑπλεονεκτησουμι. ν πϑὸς κατακρισιν λέ- 

γ)ῶ" «πεϑείρηκαι ). ὃ ὅτι ὧ ταῖς καρδίαις ἡ ἡμῶν ἐδ εἰς ο σίμυα-- 

-ποϑοινεῖν Καί συζμῦ. Πολλή Ἵ μοι πουρῥησία τϑὸς ὑμας, πολ- 

“ὁπι ονορυήστο ἐν αὐτοῖς αι ἐμ αϑ.παῖε- 

᾿λή μοι καύχησις ὑστρ ὑμῶν. πεπλήρωμαι τὴ ἢ πὐρακλῆσᾳ, ὃς ̓ 

περπερκοσεύομαι τῇ χάρᾳ Σ Τὶ παΐση τῇ ἤθλίψεν ἡμῶν: καὶ γα 
Β ᾿ἐλϑύντων ἡμῶν. ς Μακεδονίαν ἐδεμίαν ἐχυκεν ἀύέσιν ἡ σοὶ ξ 

ἱἑμων,δλλ᾽ ἐν παντὶ : θλιξόμδυοι. ἔξωϑεν μώχαι ̓ ἔστωϑεν .- 
ΕΝ ΣᾺ ὁ ὁ φὐνακαλὼν εὖ εὖν Ἅπενοις, ϑδεκάλεσονἡ ἡμᾶς, ὃ 

Θεοὺς, ἐν τι πουροισίαᾳ, Τίτου" οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ ποωρροισίᾳ αὐτοῦ, 

»λὰ καὶ ἐν Τῇ ἢ ὐρακλη σέ ἢ ἢ παρεκληϑο ἐφ ὕμιν, λὐαηίλλων 

᾿ ἡμῖν πίω ὑμῶν ὀλιπόϑησιν 4 ὑμῶν ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν ζ- 
Χον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὦ ὥςτε με μάλλον χαρίεδά ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησει ̓  ' 

ὑμας ἐν τῇ ἢ ΟΖ ιςολῃ, οὐ ἡ μεπεμδλομαι , Εἰ Καὶ  μετεμδηόμίω" 

βλέπω γὰρ ὅτι καὶ  ὀλιολὴ ὁ ἐκείνη, εἰ Κα ἱ χυοὸς ὦ τ νὰ, ἐλύπη- 

σεν ὑμᾶς. γα γαὶ ρω οὐχ δῆς ἐλυπύϑοε, αὐλλ᾽ ὅτι ἐλυπήϑητε 
Γ εἰς μεταϑοιαν" ἐλυπήϑητε γὸ κα! Θεὸν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζμιω- 

ϑητε ὀξὴ ἡμῶν .ἴξγὸ καὶ Θεὸν λύπη μεταφοιαν οἰ εἰς σωτηρίαν αὐετβὺῦ 

Ὰ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β΄ ς9 
ἀμεταμδηητον κατεργα ζεται ἰς δὲ τῷ κόσμου λύπη ϑείνατον 
καπεργα ζεται. ἰδοὺ Ἂ αὐτὸ ᾿ ζ», τὸ καὶ Θεὸν λυπηϑέεζαι ὑ- 

δυο ον, μας, ποσὴν καιτειργαίσειτο᾿ ὑμο απουδύωυ, δλλὰ πολογίαν, 
δλλα ἀ ἀγαναροτησιν, ἀλλα Φόξον, ϑλα θληπέϑνοιν, ἀλλά (5: 
λον, αἰλλ᾽ ὧκ δίκησιν "αν παντὶ σιμεςήσατε ἑαυτοις “ἀγνοῦς ε χ οΨ 
τῷ τρϑαίγματι. Αρᾳ οί Κα] ἔλρα ὑμᾶν. οὐχ ἅνεκεν ἐξ ἀδε- 
'κήσαιντος, οὐδὲ ἐΐνεγχεν ζο αἰδιοηϑέντος, οὐλλ᾽ εἰνεκεν μ᾿ Φωνε- 

τ ΑΔ να ρωϑύεζαι τέων απουδύιυ ὑμὴμ τίω ὑπὲρ ἱἑμῶν τϑος ὑμᾶς, Δ 
ἐδ. α 

2 αβοακεχλητι. 

μα. ὄχι δὲ τὴ 7 

“αἰδακλήση ὅη. 
δ, αἴρκουυτέ- 
ρως μᾶλλον. 

σΊ. Ια. 

ἐνώπιον Τν Θεοΐ. διαὶ Τούτο᾽ αϑῥακεκλήμεϑα ὁ)21 τῇ ἽΠΣΈΟ: 
κλήσᾳ ὑμὴν τὐϑ κοτοτέρως δὲ μαλλῷ ἐλαρηιὃρ ὁ τῇ τῇ χα-- 
Ὥ; Τίτου, ὅτι ἀὐαπέποιυται ̓  πνώμα ἀ ἀλκν Διο παν τον ὑμῶν, 

᾿'παυπῇ κπσὲρ ὑμῶν κακαιύγημαι, οὐ κατιηαὐϑέωυ: ἀλλ᾽ 

εἷς παῦτα ὧν δληϑείᾳ ἐ ἐλοι λήσοι ὑμαν, οὗτω (αὶ ή καύχησις 
ἰἐμὺμ καὶ ὦ Ζὶ Τίτου, δλήϑηα ἐγγυν9»" ΚΑΙ ̓Ὦ ασλάτχνα ἰδ 
“«Θλασοτέρως εἰς ἐπα ς ὅτιν , δὐαμιμνησκομδμου τίω παῖτεων 
ὑμὴμ ὑπακοίω, ὡς μῷ Ἢ φόβοι καὶ "0 τόμου ἐδέξαε αὐτὸν. 

"κα θ' ρω "ὅτι ἐν παντὶ ϑαῤῥ ἐν ὑμῶν. τωρ φμιῆν δος υ- [Σ᾿ 

μὰν, ἀδελφοὶ, τω λαθαν ἐξ Θεού δεδομϑμίευ, ἐν ταὶς ὧκ- 
κλησιαις τῆς Μακεδονίας, ὃ ΟΤΙ ἐν Πολλῃ δόκιμη θλιψεωςὴ ": σις-- 

Εκοσείαι τῆς χαρας αὐτῶν , καὶ ἡ ἰκφβαϑϑοις πβωχοία αὐτὸν ἐ-- 
περλοσεύσεν εἰς (ὦ) πλοῦτον τῆς «πλότιτος αὐτῶν " οἷς 19. δύ- 
γα μανί (μδρτυρω)ῷ ὑπὲρ δαύαμεν αὐϑοηρετοι,, μῃ πολλῆς σα-- 
φακλήσεως ὁ δεὸ τ ̓ἥμων, χίων 'δὰν καὶ Ῥ κοινωνίαν τὴς 
διακονίας τῆς εἰς εὖν. ἁγίοις ““ξ ααϑαι ἡμας. "καὶ οὐ καϑὺς 

ἠλπισουμδρ, ἀλλ᾽ ἡ ἑαυτοις ἐδῶκαν Ζρθφοτον Ἰὼ Κυρίῳ, δ ἡ ἡ μὰν 

δα ϑελήματος ΘΕ εἰς 5 ὃ χύρακαιλέσει ἡ ἡμας Τιπον ἵνα ἢ 

ϑως αγεϑενήρξατο, οὕτω (κι Σ ἐὐ Ζιτελέση εἰ εἰς ὑμας "ἡ Υ χαθαν ᾿ 

τουήζωυ. Σλλ᾿ ὡς Ὁ ἐν πᾶν ; αὐϑκοσεύετε πίςᾳ, Ὁ ἡ λόγῳ, ὦ γγωσᾷ, ΟΒ 

ει. απσουδῆ., τῇ ἐξ ὑμῶν ἐ ἐν ἡμὴν ἀγοπι, “α"»ὴ ἐν τοῦτ | 

ἴρατι αἰξ ονεύνπο, Οὐ καὶ τοιγέευ λέγώ, ἰλλὰ διαὶ δ᾽ 
δέρων ασουδὴς "Ἢ δύ ὑμετέρας ἀγαΐπης γνήσιον Ἢ 
γινώσκετε ὌΧ, ἢ χίδαν. Τὴν Κυρίου, ἡμῶν ἰνσοδ ΧΕ κεοό, δῖε 

ὑμῶς ἐπθώχευσε πλοῦσϊος ὧν ̓ ἵνα, ὑμεῖς Τῇ ἐκείνου ᾿Ν ̓ 

πλδυτήσητε. «ΧΟ ἐγϑωώμβυς ΦΨ Ούτω διδῶμι' ζὺη Ῥδύμῶ συμ- 

Ν να 



ΓΤ 

Ρωμ.)β.ἃ 

Β 

Εἶν. Ι«.ἃ ΩΣ "δα ὑμδμυσέρημα "ὃ ὁπῶς ; 

» Ὁ πολὺ, ἰος ἐπλεόνασε' καὶ. ὁ ὁ ὀλίγον, ἐκ ἠλουπόνησειΧάρας 

ὑμῶν. καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτ ἀχαὶ 

ΓΕ ὑατι, ΣΤΌΛΗ ἃ τῆς 

φέρει, δἴηνες οὐ μόνον: ὃ Ποιῆσειμ: τ᾿ λα κ ὁ ιϑέλειν «ὐεϑενήρ-", 

ξαῶς Ὑπὸ: πέρίσι" γιξυὶ ὃ Ν Ὃ ρδέησσοι ὀὐλητελέσειτε, ὃ πῶς χα- 

ἑ ϑεεῆϑρ «οελϑυμία βὰ ϑέλοιν, οὕτω. καὶ: 5 ϑλπτελέσαι, ὡκ ΤῈ ἔς 

χήνεει , ὁ ἢ, «σερϑυμὶα; «ϑεθκοται, καϑὸ ἐανᾷχη ἕως: ̓ἀλσεθσ 

δεχηος οὐ καϑοῦ ὅκ ἔχ. 

ἐῶν ὀϊξι ἰσύπητος: ον γῶῷ γι καιρῷ δὶ ὃ ὑμὴν φϑέοτυμα, εἰς 
“ἐκείνων ὑρέρημα, Ὡ ἐκείνων αἰϑίοτυμα “ἤρηται εἰ εἰς 

ται ἰστης, καϑῶὼς γέγῥαπῆαι," ὁ 

δε θιῴτῶ, διδὸντ χίε αὐτίω ασουδέω καὶ ρὑμδθεν τῇ 
καρδίᾳ Τίτου, ὅτι ἢ ᾿ μῶ αὐ ράκλησιν ἐδέξατο, «πουδδηότερος 

᾿ δεύπαρχων, 

Ὴ 
γ αὐϑαιρέτος, οἴξηλϑε πϑθς ὑμᾶς. -σὰυεπέμψα- 

“ἰὠυ᾽ ἀδελφόν, οὗ ὁ ἔπαινος ἂν τῶ Ὁ δ)ατελίῳ ᾿ 

διαὶ πάσων. ΩΝ, ὀκκλησιῶν " οὐ μόνον δὲ »Νλὰ ω Ἂ οτονηϑεὶς 

,ὑτοὸ “Ξ ὀκκλησιῶν σζυέκδημὸς ἡμῦα, ̓  σὰ τῇ γχαίοατι ταύτη 

Τῇ ὁ, Δακοουμδνν ὑφ᾽ ἡμὴμ “οθς τί αὐΐῷ᾽ τοῦ Κυράου δὅ- 

αν, καὶ ὡερϑυμίαν᾽ ἐὑμλυ: τελλόμδιοι Ὅυτο, μήτις ἡμὰς 

μωμή σητωι ὃν τ ἢ ὠδρότητι: παρ τῆ: τῇ ἢ διακονουμδύῃ ὑΦὴ 
ϑονοού μ᾽ "οἱ κωλοὲ οὐ ̓ μόνῷῶς ἐνώπιον Κύείου, δλλα κ᾽ δ ἐγω-- 

ον δ ϑροοπων. σἀρεπέμψαμδϑυ ὃ 3) αὐὐηοὶς ΤΟΥ. ἀδελῷον ἡμὴ, 

δ ΔΎ 

Οὐ ὑγρὴ ἵνα ἄλλοις Δύεσις, ὑμῖν δὲθλί Ὁ 

Υ 

1 δοντ.ειζι... 

ὃν ἐδοκεμαίσειμδυ ὁ ὧν πολλοῖς πολλάκις ̓ἀπουδδι οι ον ὄντα, γιωὶ Ὁ 

πολὺ σπουδαιότερον, ποποιϑήσᾳ πολλὴ ὯΝ εἰς μας, εἴτε ἰἁσέρ 

Ἕου, κοινωνὸς ἐμὸς ( εἰς ὑμᾶς δον, ΕἼΤ ἀδελφοὶ ἡ ἡμῶν, 

Σπόςολοι ἐ ἐκολησιῶν, δόξα Χραςού. Τίω οαῦ δίνδψξιν τῇ τὴς ἀγα;- 

“πῆς ὑμῶν, ̓  ἡμῶν καιυχήσεως ὑπ ὑμῶν, εἰς αὐτοῖς  ὡψδείς 

πρὸ  μᾶρ ὅτ τῆς. ς, διώκονίας τῆς εἰς ζῇν. ἁγίοις φῇ λοσὸν “μοὶ 

ὭΣ: γράφειν ὑμὴν οἷδα τίω ̓πϑϑϑυμίαν ὑμῶν, ἰδ: ὑπρ 
Γ ρεσκδύαρτωι Συτὸ 

πέρισι' ἡ ὁ ἐξ ὑμῶν Ἤλος ἠρέϑισε Οις πλεὶ ὁγάς: ἔπεμψα δὰ 
ζῦν' ἀδελφοιῷ, ἥᾳ μη καύχημα ἡμῶν Ὁ ὑσσέρ ὑμῶν κε- 

ἀχνυ ἢ τῷ μέρρεζυτω, ὃ "ὰ ,καϑῶς ἔλεγον, Ῥέσκάμασμένοι 

το μήπως ἐὰν ἔλϑωσι σιὼ ἐμοὶ ἡ Μακεδόνες, ὁ ὦ τὐορσιν ὑμᾶς 

ἐπεραοθανναματα Ἧς 
) 

 ϑκκλησίων.------ ππ' 
 - Ἃἂ-. 

ϑώμϑι ἡ ἡμέ, (να μ᾿ ̓λέγωμδυύ υ-- 

ὁ 

« ΔΝ 
ζ αἰῶνος. ε 

1 χορβγῆσέ, ᾧ 
πληθαυδ τὸν 

ασῦρον ὑμῶν, 

ἡ αὐξήσ. «- 

ὦ δὲ Οἷς λοι-- 

πὰς αἰγιγρά- 

φοῖς δὐκίικαὶ 

ἤῃ. 

«ἰ 

: ρέσιν ̓ ἀεϑκα τ λογισμοῖς ̓  κα ϑυειροιίτες Κρ στον » ὕψωμα Β 

᾿ααζασιν 

ἴα" - 

Δ ῊΠΣ ΤΡ μη οΥ Π κτηὶ ἀλαύεν ἀπ πο ἔα εν το στ ΤΩΣ ἜΗΣ μον ΣΝ ΝΩΣΙ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β΄. όι 
μεῖς,) ον τὴ ιν τυοςασά ταῦ τη τῆς καυχήσεως . Αναϊκαιὸν οἵω 
ἡγυσοιμίω αϑρακαλέσαι (ὗ ὧν άδελφοις να «αεϑέλϑωσιν. εἰς 

ὑμας, «οεοκαταρτίσωσι τίω ; πσοϑκατηήελμδρίευ θὐλογίαν 
μων, παυτίω ἑτοίμίω ζῇ, οὕτως ὡς ἀλογίαν, καὶ μὴ ὥρη 
πλεονεξίαν. ὥουτο δὲ ὁ Ο ασείρων Φειδουδῥως, Φήδομδρως καὶ 

ϑερ σφ τὴ ὁ αὐείρων ἐγὶ δὐλογίαις, ἐγ᾽ θὐλογίαις κοι ᾿ϑερασᾳ.ἕ- 
Καςος καϑῳς “ρα ϑαιρεῖτοι Τῇ. ἢ καρδίᾳ, μὴ ὧκ λύπης ἥ ̓ξ ἀνα Ρωμιδὺ 

ὔὕ 

ΟΥ̓Χ, μυτὰ σα 

μ᾿, ἱλαρὸν ) δοτίω ἃ ἄγαπτε ὸ Θεός. Δαρατος 3. ὁ Θεὸς πᾶσαν . τδλι8. 

“αὲω αὐϑχοσεῦσσι εἰ εἰς ὑμας, ἵν ὧν παντὶ ποϑῆοτε πᾶ σοι αὖ- Γ 

τώρχριαν ἔλθντες «ἰδ οσεύητε εἰς παν ἔργον ἀγαϑον, καϑως γέ .Ἵ 

λραπῆαι, Ἐπσκοῤπισεν᾽, ἐδῶκε Οῖς πένησιν" ιἶ δικαιοσίμη ἀμφ᾽ « ὑδρία 

ὑφ εἰς ῷ 
καὶ ἄρτον εἰς φύσιν, Ἀϑβη)γη σα," πληϑύναι ῷ ατῦρον ὑμῶν, 

Ὁ δ αὐξήσω ἃ δβυνηματὰ δ δικοιοσίζυης ὑμῶν' ὃν πᾶν πλὲ 
᾿κεζομδροι εἰ εἰς στῶ σοιν ἁπλότητα, ἥτις ; κατεργοίζέται δ: ἡμῶν ὡ- 
λειριείαν τῷ Ὁ Θεῴ: δ᾽ ὅτι ἡ δια χονίᾳ, τῆς λειτουργίας ταύτης αὶ μο- 

νον ὅξ περ σώναπληροῦσαζὲ ὑςερήματα Τὴ ἁγίων, “λαῷ, δ᾽ 
αὐἰϑιοσεύουσοι δια, πολλῶν δὐχαρισιών Θεῷ, δια ὃ δοχεμῆς 
τῆς διακονίας τουύτης δοξαίζοντες τὸ τὸν Θεὸν Ὁ δ ΤῊ Αὐτοῦταν ἮΣ 

᾿" ὁμολογίας ὑμῶν εἰς Ἂ δϑαείέλιον τοῦ Χραςοῦ, ὼ ἁπλότητι τὴς 

κοινωνίας εἰς αὐτοις "ῷ εἰς παινταιρ, Ὁ αὐτῶν γήσα υχσέρ ὑμῶν, 

; οὐ ιποϑοίυτων ὑ ὑμας δια ἢ τ ὑπ ἀλλωσα χέριν ΠῚ ΄ Θεοῦ ἐ ἐφ 

ὑμαν. ̓χάξας 5 ̓Ἴῳ Θεῷ ὁ! τῇ θεκδιηγήτω ἃ ἀυ Ὁ δωρεᾷ. 
Αὐτὸς δ ἐγω Παῦλος αϑρακαλώ ὑμᾶς δια τῆς φοδᾳότη- ῃ 

τὸς 19] οὐ λιεικείας τ (.} Χραςού, ὃ ὃς χῷ γ᾽ σσδϑστοπον ὃ (πεινὸς 

᾿ ων ὑμαν, ὠπῶν δὲ ϑαῤῥω εἰς ύμας. δέομαι: 3 τ μη ̓ δῶν ϑαῤ 
ῥήσει τὴ ἢ πεποιϑήσᾳ, ἡ ἢ λογιζομια νολμήσαι ο) 1! ἕκμνας Οιβλ 25: 

ξομδιυοιρ ἡμᾶς ὡς ἊΣ σείρκα, τὐϑ πατοιώτας ον σουρκέ γα 
αὐϑαπατοίώτες,ε καὶ κῃ σεέρχα σρατευόμεϑα: ἸΟΣΗΣ ὅπλα Φ οραν- 
τείας ὑμῶν οὐ σερχιχα, ἀλλά δαυατα τυ Ὁ Θεῳ νοῦς κα ϑοι-- 

ἐποιρόμδιον κα χ᾽ τῆς γνώσεως ἡ Θεού. . χα τ πρ τΩ 

"παν νόημα εἰς τίου ὑπακοίω τῷ  Χραςοΐ, ων ἑτοίμω ἔχοντε 

 ὀκδρισοιι πᾶσαν φὐρακοίω, ὅταν “πληρώϑὴ ὑμῶν ἴὲ ὑ ὑγγοοοοή Ὁ 

αἰωνα. Ὁ δὲ δ ιχορηγῶν απέρμα τῷ «πείροντι, ᾿ 

π᾿ ἜΑ ἀΔηλσδι 

ΓῚ ᾧ 



᾿ ἕρμα. δ Ἢ 

αὐχορια. ἃ 

Κιν.γ..Ὰ 

δ: τς ΙΕἘΠΙΣΤΟΛΗ 
κα! ποθ σῶπον βλέπετε; εἴ πς πόποιϑεν ἑαύ]ῴ, Χρεροῦ φῇ, 

ότι. λογιζίϑω πάλιν 4«Φ ἑαυτοῦ, ὃ ἢ καϑως αὐτὸς Χραςοό, 

οὕτω "ἡ, ἡμεῖς ̓Χραροό. ἐάντε ΦᾺΣ καὶ «ὐθιουύ ρὸν 7 κϑιυχή- 

στο μοι θὰ τῇ τῆς ὀξοισίαςἡ ἡμῶν, ὁ ἔδϑυχεν ὁ Κύρμος ἥμιν εἰς 

οἰκοδὸμίω), ὶ ΧΑ ὅκ εἰς χα ϑαιρέσινι ὑμὴμ. ξκ α; [λ:αὐϑήσομεαι, ἵνα 

μὴ δόξω ὡς ἂν ὠκφοξειν οἰ ΩΣ ὡς διὰ τμ Θηπρυλῶν. ὃ ὅτι αι ᾿μϑρ 

Θληολεὶ φνοὶ βαρεῖαι καὶ ἰρωραὶ, ἡ δὲ αϑροισία. τ τ σωμα-- 

τος ἀδϑενής, δ λόγος οἰξουϑενημῆμος Ὅτ λογιζεϑω ὁζιδυ-. 

τὸς, ὅποιο ἐσμεν λόγῳ δὲ οἰ Ζισολῶν ἀ ἀπόντες, ζριοῦτοι καὶ 

εϑλόὀντεφε ἐργῳ. . Οὐ Ὀλμῶρδυ ἐκρίναι ἡ συιρῖναι ἑαὔ»-- 
τοις ᾿ἄεσι . ἑαυτοῖς  (ὑνιςαιγόντων' ἀλλα αὐτοὶ ὡν ἑαυτοῖς ἑαυ-- 
τοις μι ϑεέίυτες, Ὁ Ὁ συϊκρῦ κρήνογτες ἑαύτοιρ ἑαυτοῖς οὐ ᾿ σίωωιουσιν" 

᾽ . α΄ 

Ι Ἱ αἰδεῶν γησο- 

- μα ἵνα δὲ μὰ. 

α.εὰ 

᾿ ΄“- 

2 σιευ!α ΨΙ͂. Ια 

ἡμεῖς δὲ ἐχ εἰς ο ἄμετρα κΚαυχησομέϑα, ἀλλα" Ὁ τ τὸ μέζον. 

κανόνος οὗ ἐμέθασεν ἡμᾶν ὁ Θεὸς μέζου. ἐφικέανα, ἀγϑα "ἡ 

ὑμῖ. ου ϑρώ ως μη  ἐφικνούμϑωοι εἰ εἰς ὑμᾶς, υὐτσερεκτεήνομδο κὁ ἘΞ 

αὐτϑις' ἄχεα γα ἢ ὑμῶν ἐφϑασοιμῆρ ὁ 

ςού, ὁ ξΩς εἰς ὰ ἀμάσρα καυγω ἡμδροι -Ψ δλλοφέίοις κόποις, ἐλπί- 

ον πῶ Ὁ δαηελίῳ δ “ Χερ 

σὰ ἡ ὃ ἀλθῦσε, αὐξανομδοης δ πὶ πίςεως ὑμῶν, ὃν ὑμῶν μεγάλειυ-: : 

ϑύωμαι καὶ τὸν καγόνα ἡμὴ εἰς φϑξ κοσείαν, εἰς 4 ὑπερέκεινα! ὑ- 
μὴ δϑαεἰελισοιάς, ὅκ ὧν ἀλλοτοίῳ κανόνι εἰρία ει 48 (δῦ 

χϑήσοεαϑει. Ὅν ,καυχωώμϑρος,᾿ ΌΨ Κυφέῳ ἰδῶ οὐ 

ἑαυ δ σίωυίςων, ὑκννὸς 6:1 δόκέμος, ἀλλ ὃν ὁ Κύεμος ζυζοιν. 
᾿φελον δὐείχειϑε μου ἱμικρὸν τῇ ἀφβοσιὼ»»" ἀλλα ἃ λύε- 

λεῶέ μϑυ' ζιλώ »δύμας ς Θεοῦ ζλῳ' ἡρμοσούμέω ΝΣ ὑμᾶς 

ἐνὶ ἱ Δὐδδί, πουρϑένον ἀγίω 

3 μη πῶς ὡς ὁ ὀφις Εὐαν ὀξηπατησεν ὉΡ τῇ παινουργίᾳ αὐξ, 

ἀςΉ σοΩ τῷ Χραφω- Φοξεμαι. 

»εἕ ) 

᾿ ᾿ 

τ μιχρ ον ὃ ἀ- 
͵ 

φροσίώυης: τι 

οὕτω φϑαρηζᾳ νοήματα ὑμῶν, πὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν 

Χραςον: εἰ ΤᾺ γὸ Ὁ ἐρχόμῆμος ἄδλλον [ησοιὼ κηρύοσει ὃν ὅᾺ {- 

κηρὺ α, .Ἶ πνεῦμα, ἕτερον λαμβάνετε ὃ ὃ ἐκ ἐλαίξετε," 4}. 
γέλιον ἕτερον ἢ ὅκ ἐδέξαϑϑε, καλῶς (υείχεθε. λογίζομαι » 

μηδὲν ὑφερηκέναι νὰ ̓ὑσὺρ λίαν πορύλων.. ε 3 . ἰδιώτης πῷὼ 
ΩΝ οὐ τῇ γνωσφδλλ ἐν παν 1 φανερωϑίντες ὡψ πᾶσιν εἰς 
ὑμάς. Η μδγλίανε ἐποΐσα, ἐμαυν Τα πεινῶν ἵνα ὑμεῖς ἧς ὑψωϑὴ 
τοῦτ δωριανὺ δ ὁ Θερό Δαηΐ ἔλεον ον ἀὐηηελισοιμέωω ὑμων;άλλας 

᾿ 

γς 

8 τὰ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β΄. 

ὀβκονοίας ἐσύλνισει; λαξων ὀψώνιον, τεθς πω ὑμῶν διωχο-- 
νίαν. οὶ παρὼν τεὸς ὑμᾶς καὶ ὑρρηϑεὶς, “οὐ κατενάρκησει οὐ- 
δενόρ") ὼ ὀγδὺ ὑφέρημιοδμου τυεϑσονεπλήρφςσαιν οἱ ̓ἀδελῷο!" ἐλ Γ 
ϑοντες Στὸ Μακεδονίας " καὶ ἐν πανὴ ἀξωρὴ ὑμῖν ἐμαυτον ἐπ 
τήρησα, καὶ ἱ τηρήσω. ἕο οἰλήϑηα, Χαιρού ἐν ἐ ἐμοὶ, ὅτι ἡ κοώ- 
“σις αὕτη οὐ σφεαγίσεται εἰς ἐμέ ὧν Οις κλίμασι ΦΑ͂ χαῖ- 

ας. διαί: ; ὅπ ὁ ὅκ ἀγαπὼ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἶδεν. ὃ ἢ ποιῶ, Ὁ: ποιη-- 
“συ, ἴα ὀκκόψω τί ἀφορμίω τω ϑελόντοων ἀφορμίω, ὕ 
οὧψ ῷ καυχόνται ᾿εὐρεϑωσι καϑῶς καὶ ἡμεῖς" Φ γῶ ΠΝ 
ψευδαπότολοι, ἐργάται δόλιοι »μετασριμαδεζόμδυοι εἰ εἰς ὄστο- Δ 
ςύλοις ΧΟι,ςού: κὶ Ὁ οὐ ̓ ϑαυμαφον" αὐτὸς )Ὁ ὁ ὁ σατανας Μεταα!- 
μαπίξεται εἰ εἰς ἀτίελον φωτός. Ὃ μέγα οἱ εἰ καὶ οἱ, ὶ διάκονοι αὐὖς-- 
τοῦ μετὰ ματηζονται"ὡς δεαύκονοι διχροσίίύης, ὧν τὸ τέλος 
ἔξω ΚΤ αι ἐργα αὐτῶν. Πάλιν λέγω, (μή ἧς με. αὐξηὰ ἀφρο- 
γα ἀ)ο ΕΙ ὃ μήγε κᾷν ὡς ἀφρονα δέξαοϑεμε,ἷνα, μικρὸν εκ κα- 
γὼ καυχήσωμαι ὃ λαιλ οὐ λαλώ κτὶ Κύρμον. Νῶε 

| ἀφροσώμῃ, ἐν πωύτγεῇ ὑυποπέσι ὃ καυχήσεως. ἐπεὶ πολλὰ 

1 ἐσί; Ἷγ. ὅτω' 

ξαζ Ος ἑξῆς. 

Υ 

τ δέω οις ξ ἐθνών, χενδεοιύσις ἐ ἐν πολέ, χνδέιυ οἷς ἐν ἐρημίᾳ, αν 

δύνοις ἐν ϑαλίάοση νλανδεωμοις ἐν 
Ἄ 

“ καυχώνται κτὶ πίω σάρκα, κἀγωὶ καυχήσομαι. ἡδέως γὉ ἀὐξ- Ε 
δὶ μ᾽ ἀφρόνων ̓  Φρόνιμοι ὄντες " ἀύέχειϑε δά τις ὑμᾶς 

“ 
Ἵ  λατα δουλοῖ,, ὑὰ: κατεαϑ4, ἐπε λαμθαν, εἰζες ἐπα ρέται, εἴ 

Ὑφεύμας εἰς: πσϑϑσώπον δέρει καὶ ἀπμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἱξμεῖς 
Ε΄ ὐθενήσαμδυ: .Ψ ῷ σῇ ἀνῆες ΦΡ ἀφροσεμύη λέγω, ἡτολ 

᾿μῶ κᾷγω: "Ἐφρών" εἰσι »κᾷγω" Ισραη ταί σι, ἐον ̓απέρμα 
Α Αρεϑαμ εἰσι κάγω" διάκονοι Χραςοῦ εἰσι( τ αὐραφρονῶν λρι-- 
λα) ὑπέρ ἐγω: ον κόποις αἰϑκωοτέρως, ω πληγαῖς υτσερ- Ζ 
ξαλλόως, οΨ Φυλακοὺς «ἰϑεωοτέρως » Ὁ ϑαινάτοις πολλέ- Ι 
χές. τὺ ὁ Ἰουσδ! ὧν πεντοίκες πεασπερφκοντα αὔρα μίαν ἐλα-- 

᾿(ον' "τεὰς ἐῤῥᾳοδιϑίω, ἅπαξ ἐλιϑειδϑέω, χοίς" ἀναυάγησει, 
νυχθήμερον ἐ ἐν τῷ Ὁ βυϑῶ πεποίηκα ὐδοιπορῥαις πολλάκες. κὶν 
δωυοις ποτὰ μῶν, κενδέωοις ληφῶν, κενδειύοις ὁ οκ ὅσαις, κιν-- 

ψιοδεδέλφοις ἐν κόπω νὴ μό-- 
θῶ ἐν ἀγρυπνίαις πολλάχες, ἐν λιμῷ, "ἡ δέν η; ἐν νηςείαις πολ- 

κας, ἐν Ἰωὰ ἌΧ) ώι ̓χοολο! ἢ ΡΟ Ἂς ἥ. ὀλεσύρασίς Η 

4 

ἼΣ 

Κιφιβδ. 

ἀᾷφῴτιχε α 

ΤραΚ ις.Ὲ 

᾿ς Γράϊξ.ιογ.Ὁ 

Τραΐξιχζ αὶ 



ψραξ δ 

. κα ρῶς ποτα χα δ ει ἐμ μι οὐ ΕΝ πιο ΝΕ ἐς τ Ἐν πΝ ὐδὶ 
ἔξ ᾿ δὰ ἜΑΣΟΝ ἢ ν᾿ ἐ Ἵ ἢ 

“4 ἘΠΙΣΤΟΛῊ 
μνήχαϑ' ἡμέραν, ἡ μέραμνα πασῶν ἵξ ὀκκλησιὼν.. ἐς ἀδϑενᾷ, 

κἀὶ ὑκ ἀσϑενώ ; ἢ ης σκανδαλίζεταρ,, χαὶ ὑκ ἐγὼ. πυροῦμαι 1 ; Εἰ 

κρυνχαι δ: δεῖ, τὰ τὴς ἀϑὲένείας μου κρινχῆίσομαι. ο Θεὸς καὶ 

πατὴρ τ » Κυδίου ἡμὴ! ἵνσοο Χ κοῦ οἱ οἷ δὲν, ὃ ὧν ἀὐλογντὸς εἰς 

Φις αἰῶνας ὅτι “ ἐ ψεύδομαι." ὧν Δαλίκοξι Ὁ ᾿ ἐβναρ χῆς ΝῚ ἐ- 

τὰ ἐᾷ βασιλέως ἐφρούρει τίω Δάμασκίωῶν πόλιν, πιάσαι 

μεϑέλων, ὦ διαὶ ϑυράδος ςΨ σαυργαῦνη πο ὦ δὰ Τα ταῖς 

Δϑιζ,α ἡ ὄξεφυρον ταὶ χεῖρας αὐήῷ. 

ΦῈ Καυχάόϑοα. δὴ οὐ συμφέρει [μο!" ἐλδύσομαι ΓΕ εἰς ὀπίασιᾳς 

. ἈΚ) ἡ Ἀποκαλύψές, Κυρίου: Ὃ ἰδ. λύϑοθοπον ῶΨ Χραφῶ. τε ἐ- 

δεκατεασούραν (πὸ ἐν σωμάτι, ἴοι οἰ δοα- εἴτε ὡκ τὸς ἣν σώματος, 

“ ἐκ οἰδδι. ὁ Θεὸς οἰδὲν ωρπαρῆυτα Ὧ ζιοῦτον ἕως: τεάτου οὐ-- 

ρανοό᾽ ζω δι δδι ὃν ζφιοῦτον ἀύϑοθοπον, (ὁτὲ ἐν σώματι, ἀτε ὠκ--. 

τὸς Ἷκ σύματος, ὑκοἰδα ὃ Θεὸς οἶδεν, ὅτι ἡρπαγη εἰς Ὑ πα. 

εἰχϑέσον, ἡ ἡῦσει ἀῤῥητα ῥήματά, οἱ ᾷ ὀξον ὀὐϑοθόπιω λα- 

᾿ λήσει: στρ Οὐ Φιούτου καυχήσομαι , υὑττρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ οὐ 
Β καυχήσομαι, μὴ ἐν ταῖς αἰδϑενείαις μου. «ἐὰν » ϑελήσω ἴαυν 

χ᾽ σοι ὅϑοιμ ἔοι ἔσομαι ἀφορῶν ἀλήϑηαν γὸ ἐρῷ. Φείδομιαι 

ΤΩΣ ὧς εἰς ἐμμε λογέσητοι ὑπσὲρ ὃ (λέπει με, ἀκοὺᾷ ὩΣ ἐμοό. 

Καὶ. τῇ ἢ ὑπερζολῃ 7] Στοκαλύνψα ὧν ἵνα μὴ ὑπῆραοφομέκα, 

ἐδοϑη (9 σκολοψ τῇ ἰδ ψταν. ,,ἀτίελος σουταν, ἵγωμε κολαφίζι, 

ἵνα μ᾿ ᾿ ὑπραίοαμαι ὑπὲρ Ουύπυ τοὰς τὸν Κύρμον πουρεχοὶλέ- : 

σῶν, ἵνα, ἀπορῃ ἃ ἔχω  ἐμοδ' ὦ ἔρυκε μοι, Αρκεῖ σοι ἡχαθας μου; ἢ 

᾿ " διωαμις μου ἐν ἀδϑενείᾳ τελφοῦται. Η δισὰ ουὖ ὃ μαλλον 

ἐν καυχήσομαι, ἐν ταῖς ἀϑενεέίαις μου, ἵγα ὀἰλισκηνωση ἐπὶ ἐμὲ ἡ 

εδώ ωμις ἐκ Χοκοοό. , δεὸ δυδοκὼ ἐ ἐν ἀϑϑενείαις, ἐν ὕξρειν, ἐν 

ἫΝ Δϑαΐκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν σενογωθάίαις ὑπὲρ ἀρηα οτον ἐς 

ἀδϑεν τὸ Τοῦτα δαιυατὸς εἰ ἐμ: Γέρδνα ἀῷεων χαυχώμδϑμ(Θ" 

ὑμεῖς με ἰωαίᾳ στ: ἔγω "γ)Ὁ ὠφειλον ὑφ᾽ ὑμὴν σέϊυ ίςτιάχ᾽ 

7ὲν »δὺ ὑρέρησει Ῥ ὑπέρλίαν ̓Ἀπορύλων, Εἰ ς εἐδὲν εἰμ ζ μὸν 

δίς Α σημεῖα Ὁ ᾧ Χπορόλε κατειργά όϑη ἐν ὑμῖν ἐν σπάσῃ υὑπσομιονη, ἐν ἣν 

μείοι. ᾷ τέρρισν “ ἡ δι αμεσι: φς 7  ὅξην δ' δηῆήϑητε ὑπὲ 

λοιῆτις ὀκκλησίας »εἰ μὴ ὅπη. αὐτὸς ἐρω" "Ἢ κατενάνριοησει, ἀμ! 

1 λαρίσαϑι μι: ̓ἀδικόαν ταύτην. ἰδοὺ ἡδίων" ᾿ ῥδίμως ἔχω ὑλϑεῖν 

τι “τϑὸς ἔ.Ὁ ΝΙΝ 

τυὐπερλίαν. Ια 

γζῦπ.αιε κα 

"ἰδοὺ α.ε.ιια 
) 

“Θεῷ εἰς ὑμας. “Ἕαυτοις  πειροίζετε εἰ ϑ ἐξέ ον τῇ τίς, ἑαυτοῖς ; δὸ-. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. Β. 

ἤσεϑς ὑμαξ, κα ῳ κοιταγαβκήσω ὑμῖμ. εἰ )0 ᾧπτω ᾷᾳ ὑμῖμ, ἮΝ 
ὑμαρ' “ ἐγδὀφοίλζα τί (υ να ῶις γονεῦσι ϑησεωφάζῳ, ΔΆ οἱ ̓ Ν 

νεὶς Ὅοις τέ τέκνοις. ἔγω ὃ ἥδιςαι δαπανήσω., καὶ ̓ ὁκ δαιπϑινηϑσο- Ἐ 

μαι ὑπὲρ ἦν ψυχῶν ὑμδι εἰ κα ὁ αϑοντίρωρὺ ὑμᾶς ἀγαπῶν ἢ 
ἡῆον ἀγαπώμαι. ἕςωϑ, ἐγὼ οὐ ̓ κατερρησοι ὑμας, »» ὑ 

παρχῶν πανοῦργος δὲ δολωὺ ὑμας ἐλαζον. “μὴ ᾿ ἴινα, ὧν ἀπέσαλχᾳ 

χϑεθς ὑμᾶς, δὲ αὐ Ὁ ἐπλιεονέκ τσει ὑμᾶς; αϑῥεχουλέσοι. Τίτον, 

καὶ σῶυαπέφηλα Υ' ᾿ ἀδελφον' μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμας ; Τίτος; 

οὐ τῷ αυπὸ πνόματ «ἰϑεπουτήσει δ : ; οὐ ̓ Ὅις αὐτοῖς ἰχνέσι; 

Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμὴν Χπολογούμεϑα: : κατενώπιον ὁ πω 

᾿Φ Χραςῶ λουλοῦμϑῳ, ᾧ δὲ παύτα ἀγαπητοὶ, ὑπέρ τὴς ὑμὴν 

, οἰκοδομῆς. φοξούμαι » μηπῶς ἐλ ἐλϑων οὐχ ὅοις ϑέλω εὕρῳ ζ΄ 

ὑμαξ, κᾷάγω " δ[ρεϑῶ ὑμᾶν δὶ δε ϑέλέε μή “τως ἐρεις, ὅλοι, ου- 

ἐῶν, ἀρ ϑεῖαι, καΐαιλαλιαὶ, ψιϑυδισμοὶ, φιυσιωσής, ἀχαταςα- 

σία! μη. πείλιν ἐλϑοντα μὲ (πεινώση ὁ ὁ Θεός ὅὼ χοδὸς ὑμιας ἱ 

»ὴ πεν ϑήστυ πολλοῖς Τ δὲ πεϑημδοτνκότων, ω μὴ μετανοησουύτων 

Φη! τῇ τῇ ἀχαϑαρσίᾳ κ᾽ πορνείᾳ Ὁ ἀσελλγείᾳ ἡ ἡ ἔωραξαν. " ΠΣ 

Τείτν ότι Ὁ ἐρχομα! τξϑς ὑμαξ' "οὐδὶ οἰ τοβίανῦς: δύο μὸρς 

τύρων καὶ σϑλῶν φαϑησεται παν μα. ̓πσϑϑείρηκα "ἡ χοϑολέ- ὡ Ὁ 

γωὼς “ων δεύτερον, κὶ ἀπὼν γι γράφω Οις πσερημὼὸρ- 

᾿πηχόσι κα Οἷς λριτοῖς πῶσιν, ὅτι ἐὰν ἐλϑω εἰς τὸ πώλιν, ν Φεί- 

σομοι" ἐπε! ὶ δυχεμίωυ ὀτεῆ τ ὧν ἐμοὶ λοίλοιιοτος προ ς ος 

' εἰς μας τ ἀιϑενᾶις λα δωυατεις ὡν ὑμιν᾿ “ΧΟ ΟΡ εἰ ἐραυ--, Ὦ 

δ φ)η 4 ἀδϑενείας, δλλα ἡ οκ διυάμε ὡς Θεοό. Ὁ. ἘΝ ἡμεῖς 

᾿ ἀδθένουῤδῳ ω εἰωπὸ, ἀλλά ζυσόμεϑαι τε ) ἀυτὼ ἣν διυαάμεως 
ἅ Κορ α.Ζ 

οαμάξαε ἡ σκ θἰλιγινωδ σκέτε ἑαυτοιζ, ὅπ ἰησοις Χραροος -Ψ ὑμαν: Ἵ 

ὄξιν: "εἰ μὴ ᾿ς ἀδοκιμιοίξ ἐςε. ἐλπίζω δὲ ὅτι γ0 σεοῦε ὃτ "ἥμεις ὅκ. 
ΤΕ. ἐθὐχομεθα. θ ἐσμέν ἀδόκεμδι. εὐχομαν ὃ “σϑϑς ᾧ Θεὸν μὴ ποίη σοι! ὑμας 

κακὸν μηδέν᾽ οὐχ ἵνα. ἡμεῖς δόκαμῶι φανῶμϑν, ὠλλ ναὺ- Τ' - 

μεῖς Ὁ Ὅν ποιῆτε, ἡμεῖς 5 ὡς ἀδόκιμοι ὦμδυ' οὐ ἘΝ δοιυά- 

μεϑα τι κ Ὥς ς ἀληθείας, , ἀλλ᾽ ὑπέρ τῆς ἀληϑείας. Χαϊρομῆν 

γαρὶ ὅταν ἡμεῖς ἧς ἀϑενῶμδυ ̓ ὑμεῖς δὲ δαυατοὶ ἡ ἥτε. Οὔτ" ο χαὶ 

ἀἰχόμεϑα, τὐμῶν Ἰὰ ὰ ,δεῶ το ταῦτα “π} "φάφω, 
ὡς πὶ ἷ. 



“ς ἐπιστ. ΠΡῸΣ ΚΟΡ.Β.. 
ἥα παρὼν μὴ Σστοτόμως χρήσωμαι καὶ Ὁ οἰξουσίαν [εὐ ἐδῶ- 
ΝΝ τῷ ἢ -» » Ἃ νὸς » Ι ΠΕ 
κάμϑι ὁ Κύραος Ἑἰς οἰκοδομίω, κἡ Ὁκ εἰς χαϑειρέσιν. Λοίπον, 

ἀδελφοὶ, γα] ρέτ, καταρίἐξεῶε, ἀκοιλέ!ανα, "ὃ αὐὴὸ Φρο- 
Ὁ" ᾽ Δ), ΔΝ ἐδ, » , ᾽ Ι ΚΕΕΝ 

γειτε, εἰρίευθυε7᾽ ΚῦῸ Θεὸς ἀγάπης ῶ εἰρίαυης ἐςτὰ μθ᾽ ὑμῶν. 

βαμυσῖς “ Α ασοίσοιοϑε ἀλλήλοις ἐν ἁγίῳ Φιλήμᾷτι. ἐασείζοῦ) ὑμας οἱ 
ἄγοι παΐτες Η χείρας “: Κυοάου " ἴησοί Χραξού καὶ ἥ ἀγάπη ἥ- 
Θ “ΜΝ ς χ᾽. ! ! ῚἿΛ ! ε ᾿ Ι! 
ΕΜ, "ἡ ἡ κοινωνία Ὁ αἰγίεε πνεύματος μζν, πατῶν ὑμὴμ. Αμίω. 

Πρὸς Κορανϑίοις δευτέρᾳ ἐγράφη Στὸ Φιλίσσων δ: 

Μακεδονίας, δια Τίτου καὶ Λουκά. ἐν εἶχοις Φζ. 

ὙΠΟΘΈΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡῸΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
ΦΞ ἐχιζςολὴς Παύλου. Ἔ 

ὶὶ δὲ σσοόφασις ὁ ἔλιςολῆς αὕτη. διδα ϑέντες καλῶς οἱ Γαλοίται τ θα 

᾽) τῷ ϑ'ποζόλου, χοὴ πιφεύσδμτες γνησίως εἰς ὧν Χοιςὸν, ᾿δἰιποδὴμήσθμηος ὦ 

ὦ οὐτοςύλου ὑφηρπάοϑησὸμ κορῷ τίνων, ὥςτε «αἰθιτέμϑεοϑαι «Φζῶτα «ἰ- 

Σ΄ γιοῦ μαϑεὼν ὁ "ἐστόςολος,χοώφά «σοὺς ἀδθυὶ καὶ προσ τον μϑὲὺ εδοτυρᾷ αὖ- 

“ ηοὶς - εἶγον πίχεως, χαὴ γνησίας εἰς Χ Θλοὺν διαϑέσεως - μέμιφετω δὲ ὡς αοήτως ασρά-᾿ 

ξαΐς "καὶ μιταξαγχλουϑύους αι" ἐστειτας αλφμθαᾳ αὐὖθὶ τῷ νόμου χαὶ τὴς χτ' ὃνα- 

᾿ρᾳαὶμ, πίφεως, (σὴ ὐποδείκψυσιν ἔκιτε ζοδνόμαυ, ᾧ Υ" γων αἰκϑίυ τῷ Αὐρφᾳαμ ΚΝ 

σας αὐζᾷς, μέχρι χαιροῦ δὲ δόοϑαι τοὺ σκι τι ὐξδεομζω, χαὴ Φργεῖν αὐΐζαὶ λοιπὸν τῇ τῷ 

Χριροῦ χϑροισίᾳ. χρὴ οὕτως Ὁ σοδεῖξας, κυ αλλά λοιπὸν αὐηοῖς, μηχέτὶ πσοϑσέχήνζοϊς 

ὠπατήσασιν,θηλαὶ ἀκῷλλον ἔχεοϑαι τῆς -Ψ Χειςῶ πίφεως ᾽ χὺ »νώσκῳ ὅηὶ κα ο» Χοιςὼ γδρις 

καταργεῖ τίωὺ κτ' (ῷἠκαᾳ «ἰδετομζωυ. χαὶ οὕτως πάλιν εἰς ζο, ἢ “ραινέσας χοὴ διδοίξας,τε.- 

λφοῖ τοῦ ἐχπφολίω.. ᾿ 

Ι᾿ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

δ τς 

δ 99 ὧν Τιμδϑεοῦ οἷχϑόμικῶς “ἰδοτξδγων. ἥσοβς ζᾳῦτα δξζυ γρφά , Χρὴ ϑθϑόως ὧν ὑϑϑοι- 

᾿ ἃ 
.ἅ 

᾿ΑΥ̓ΤΗΝ ἄιφξενα Ὡισὸ Ρώμης, ἑωρακὼς αὐποις ἤδη ὦ διδάξας" 

τ μδὰν, σῇ αι 

ες « ν ᾿ ᾿ ἯΙ 
“ Οὗ δϑαὰ σίςτως ὁ αγιασμμὸς͵ οὐ ὅγα γὸμδυ. 

τ1: 67 

κε ΦΑάλαια ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ Β ΤΙΣ ΤΟΛ Η͂Σ. . 

αἱ Μιπὶ πὶ αἰδδν δον, δ νης ἑαυ δ μετατασιως ὑπὸ ΓὉ- 7, δασκδυαφῆς δ ἐλέγχου. 

“αχἰσμοί κτ' ἁποκάλυψιν. ᾿ «ὅπ ὑπὸ κρίοιν ἤστεν οἱ ὧν νόμῳ. " 

β' Ππερρη Φὰ ὑπονύλων δ)πμδοτυρήσεως εἰς ὃ ἐν πίτη ζωίω. (δ ον τῇ ἐλδυλέρᾳ »μμαικὶ δ Αδραάρι ᾧ ᾧ γνησίῳ παιδὲ θ΄ 

ν΄ Περὰ ὃ πρὸς Κηφαῦ αὐδιῥῥησιὼς, ὑπ τῆς ἐν πίῃ καὶ ὑκ ἐσσυτυπωϑέντας,οδ χρὴ δουλοῦ αι νδμεῷ. ᾿ 

Η δ (ὅπ καὶ κλῆσις ὧδ ἐἐχ ὑπσύκειται πρθατμῇ καὶ νόμω δὰ πὸ ἢ 

Χεριρο παϑος, ; "ἢ τα 

ε΄ Ὁ χὰλό Αρκαμ ἐκ πίφεως ἐδικαιώθη εἰς πίπον δ. Υπυγχζαφὴ τῇς τ" πνεῦμα ἐλδυλεσίας, , Ια 

ς΄ εἴη δνομθροὺ δικαι δὶ, ὁνν ἐλέγχ ον καὶ κατάραν, Κλιτίϑησιν, Αἰπίδοπη ὑπὸ δὰ ἑλκόντων ὅπ πίω πϑριτομίω, ἃ. προϑίωπη ιβ 

{ῷ λυύοι ὁ χφισός. ΝΝ : “ππδϑς νέαν ζοίω τίω ἐν πνϑύμαπι. "" 

ζ΄ ὐπ' ἐκ ἐκ νόμου ἕν οἷ ἐπαγίελίας ὰ ἀγαϑι. ὁ δὲ νόμϑε πα- δε ὦ 

᾿ ͵ 

ἐν γϑῴβίω στῴΐηδλας, 

͵ 

Ν 
Ν 

Ὑ Ψ ΤΟΛΦΥ ΤΣ τῶν τοῦτος ψτ γ- ἢ 

ς τὰ ᾿ ἔτ ΞΟ ΟΝ 1, γωρβῶξᾳ, ν᾿ » , (77 ἣ Ὑ ϑῖν Ἂ- δκοΝ ᾿ἧςς ἐν ἘΞ δῷ Ὡ 

ε ἢ ! 4 Τ᾿, ; ᾿ 

Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΔΑΤΑΣ ΕΠΆΣΤΟΛῊ τ 

ΠΑΎΛΟΥ. , 

ἘΧΕΧ, ΙΑΥ̓ΛΟΣ δὑπόςολος (ὑκ ὠπὶ Δύϑρώ- ̓  

Δ σῶν, οὐδὲ δὶ Δὐϑρώπου, ἀλλα διὰ ἴή- ἴτ᾽ αν 

“σού Χραςοῦ, καὶ Θᾷ, ποῖος ὅὶ ἐγξίρα»- 

᾿ς τὸς αὐ ὼκ Π5}" οἱ ,σἰω ἐμοὶ παῖν-- 
τς ἀδελίφοι, ἔας οκκλ σίαις ὁ Γαλα- 

Γ΄ “(ας “χάφας ὑμῶν χω εἰρίωΐη Στὸ Θεού. 
πὰ γΕν πέος αὐ Οθῷ 35 παϑος, ὁ Κυθμου ἡμὴ} 

ε λ ε Ὅν Ὁ Π κι ε 

χαστρ ΤΩ ὡμδρπων' μὴμ, ὅπως «ἰξέλητω ἡ- 
- ϑ) Ὁ) “Ὁ » Ὁ εἕ τὰ Ν ᾿ τὸ ΙΝ 

μας ὡκ τῷ ονέςωτος αψῶνος πονηροί, ΧΑ 5 πλήμα τὰ Θέὰ 
τὰ « δε ἰ ) “«Τλ 9: Ὁ ΑΔ: Σ " 

παδῶς ἡμὴ), ᾧ ἢ δόξα, εἰς ζσ “ωνας 1 αἰωνὼν. ἀμζω. Θαυ-- 
« ς ς Ϊ ᾿ ! »᾽ λ Ι ε “γΥΪ᾽ 

μιᾶάζω ὅτι Ἑ Τῶ (χέως μεταπϑεά)ε ὅστο “ καλέσαντος ὑμας ἐν 
᾿ : εἰ; 2 ] ΓΔ ν᾽ »ἱ »ἱ ᾽ ͵ Ὧν 

᾿ χαραῖε Χραςοῦ ἐς ἜΤΈρον δ ατέλιον'ὃ ἐκ ἔςιν ἀλλο, εἰ μὴ ἵκνὲς Β 
᾽ ς Α Ι. ς δὰ Ϊ ' ᾿Δ ᾿ » ᾽ 

εἰσιν οἱ ἵξιροίοσοντες ὑμας, Κἡ ϑέλοντες μεπαςρέψαι ὁ δα ἐ- 
ου ΕῚ ν᾽ γλ ς “λυ ϑ γ ᾽ 

λιον Τὰ Χραςοῦ .αλδλα Ὧ εαν ἡμεῖς ἢ ἀτίελος δ οὐρανοῦ ὅ.[- Ἐπ 
͵7 ἐν 5». ἷ 4} Ι ἐς ἦν ς [ » ᾿ 

γελίζηται ὑμῖν πῶρ ὁ δυηἰελισοίμεϑα υμιν, ανασεμα ἐς. ()ς 
ί Ν] Ι ᾿ ί . 2] ε Ων ᾽ 

χε φειρήκῶ ῶ ΌΤΙ σοὶ λιν λέγω, εἴας υμαᾶς δ)ατελίζεται 
Ν . 1 ες γ “ τισι. ἢ ΗΝ 

ποῦ ὃ πιυρελώξεέτε ,. ὁυαϑεμα ἐς . Αρτι )ὺ δυϑρῶποις πείς οι 
δ} ἡ ὌΝ ᾿ Ι Ἷ » Φ. “" ,γ), (δύ Ε Ι 

Οζὼ ἢ ἥον Θεὸν; ἢ ζητῶ ϑωϑρώσοις Φρεσκεῖν; Ει )Ὁ 4π δυ δρώσοις 
Ν᾽ 

οὶ ἤρεσκον. ΧΟκςού δοῦλος ἐκ δ ἡμίω. γΓνωράξω ὃ ὑμὲν, ἐ- β ) οΟὟΜΗΡ, 
λ ᾽ ἡ ᾽ ε ον εἰ ν »] 

δελῷοι, “ὃ δὐατἐλι( “Ὁ δ᾽αιελιοϑὲν ιχσ' ἐμυοό, ὅτι ἐς ἐφτ ΧΊὶ 
᾽ »μδν᾽ ν ἃ -: Ι “" ».} » 

δι ϑρθοπον᾿ οὐδὲ γὼ ἐγώ χρίρα ὀυϑρώπου πωρέλαθβον αὐτὸ οὗτε ὕΓ 
τς ΕΗ. 

Ἂν" 
; 

Χ 

Φ 



φι..}γ.8 

μὲν, ᾿ἰδοὺ ἐ ἐνᾷ πιο Θεό, ὃ 01| ὃ ἐψε 

ἀδοὰ Ν ,ὐλὰ δ Σστοκαλύψα 

' πεν ἰ ποτε ἐπολρϑέ. ζ ξαξ, ἕον ἐν ἐ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 
ως ἴησοῦ Χοαροδ, Ηκούσατε. 

Υ "  δὐαρροφίω σοτε Οὗ τίω Ὁ ἰμδαὶ σμεῖ, ὅ ὁ Ἢ καϑιύ- 

φ λιωὲ ὦκον τίὐ ὠκκλυσίαν ἅ ἐξ Θιοό, κα ν᾽ ἐπὸ γι» αὐτίω, 

τ ὃν ἐν πῷ ᾧ Ἰουδαϊσμιῴ ὑπὲρ σολλοις δ υηλμάι: 

τῷ ϑϑδιμοι ,πὐξιοσοτὲρ ς ιλωτὴς ὑπωῤχων’ ἥιῖπα- 

πρικῶν μου 

με ὺὼκ κοιλίας ζς μου, δ καλέσας διὰ τῆς χείδατοςς αὐτού, 
ἀποκαλύψαι Νὰ » 42. 

ἔθνεσιν, ἀὐϑέως, ὁ σαεϑεμίωω σωρκὶ "ὦ αἥματ, ἐδὲ Δύηλ- 

ἧς ὧν το ἐμού λτοφύλοις, Χλλ᾽ ἀπῆλ 

Ἀταλὶν ὑπέρρε εἰς τ ἢ ἔπειτα 

ρϑν τ, Κ ἐπέ: 
ς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. ἕτερον Ι ̓ ὑπορόλων 

ἘΜῊ ̓Ἰακωζον ἢ Τ ἀδελφὸν σ 9 Κυρίου. Α: 3 )φάφω ὑ- 

ὑδόμιαι. ἔπειτα ἦλϑον εἰς ἃ 

κλίματα . Συρίας ῷ ΕἸ Κιλικίας. ἡμίω: ϑ  ἀγνοέμδρος " τῷ 

“υεξθσώπω ς ἐκκλησίαις ἰουδαιας ταῖς ἐν Χραςῷ “μόνον ὃ 

ἀκούοντὲς ἦσαν» ̓ ὖπ ὁ διώκων ἡμᾶς ἰὰὰ γα Ὁ ϑαηελίζεται ὃ Τ 

ἠὸν Θεόν. 

ἕπειτα δια “ΠΣ τ ἐτὼν πάλιν Δὐέξίω εἰ εἰς ἰϑτ: 

λυμὰ: μυ' ΠΒαρνώξα, ,συμιχυναλαρων χ Τίζον " δϑέξίω ὃ ὃ κι 

Στοκάλ. ὑαν, ἴω ἀνεϑεμίωυ αὐτὸϊς ΝΩ Φαηλιον ὁ ὃ κηρύασιω ἐ ε 

ν᾿ 

᾿ς ἐθνεσι, καὶ ἰδίαν 3 Υ δοκοῦσι ἡμήπως εἰς κενὸν σρέχω, ἢ 

ἔδραμον . δὰ ἐδὲ Τίτος ὁ σὼω Σ ἐμοὶ, λλίωω ὧν, [εὐ [η κοίόϑη 

αἰδλμηϑέδαι, δια: 2 γΟιὶ πουρᾳσοίκιτοις ψευδασέλφοι, ὦ οἶτινες 

πουρ4σηλϑον κατασα οπήσει! Τ Ὁ ἐλφυϑεο αν ἡ μὴμ [εὸ ὑχομδρ! ων 

Χέκφω Ὁ Ἰησοό, ἵ' ἵνα ἡμᾶς κατα δουλῶ 'σωνται, ἧς. οὐδᾷ χσοθς ὦ 

[51 ἐϊξαῤδω τῇ ποτα, ἵνα ἡ ἀλήϑηα ̓ ' Φ' ϑαπελίᾳ δαμείη 

χοὸς ὑμαῖς. Απὸ: τ 5 δυκοίυστων ὄναιῖε, (ὁποῖφι ποτὸῆοβ οὐδέν᾽ 

μοι διαφέρει" πϑδϑσιοπον Θεὸς ὀὐϑρώπν ̓ ἐλαμ(ανᾳ ἕ 

οἱ Ἱ δακοιιστες, ἰδὸν προσανέϑεντο, δλλά Ούνανπον, ἰὄοντες ὃ 

πίρευμαι ΟΣ ̓δ)αηέλιον Ζ ἀκροξυείας, καϑῶς Πέζος ΠΑΝ 

μῆς᾽ (- γὸ ἐ ἐνεργήσας Πέτρῳ ἐς Χπορολίω ᾧ πἰξατομς, ἐ ἐνήρ- 

"μὰ Ὁ ἐμοὶ εἰς ἃ ἔθνγ) ὦ "0 γνόντες Υ ̓ ὼ Ὁ δυϑεσοω μοι ἴά- 

3 

δ ἀνά ἐν ὑμοὶ να ̓ δαήελίξωμαι αὐ} ΟΣ 

[2 

εΚηφαΐ, ια ᾿ ὃ Κομ: ᾿ ἐασουδδισεε αὐτο ΤΣ ποιήσει. 
. 

ὑΒαρνάξαν ὧν ὶ ἰουδιοι"ὦ ὥςτε. 
σιῦαπα χθῆ- 

74,. ἐν 17 

ἐΚυφα. ἰὰ 

τὰν ἫΝ 

ἰ 
! 

Φ 

1 ρίαν ἀπεέϑανεν." 

᾿ 

β 

Σ γαλά τὰς. 69 

κωζος καὶ Κηφαξ ἰωαννης, οἱ ; δοκουΐτες εὔλοι (ἢ), δι ἐξ ας ἐ ἐ-ς 

εὐ δῶκαν ἐμοὶ Χο Βαρνέ Ἷ 

πὶ δ φἰς Ὁ πξατο "μόνον ω πβωχὼν ὃ ἵνα μνημονδωμῆρ: 
ὁπ Ὰ ἦλϑε Ῥέζος εἰ εἰς. 

᾿Αἰὐε ν ἀυτὼ Δυτάςην, ὅπι κατεγγωσμένος ἰω. ὀχήαν, κί πρόσω 

τοϑ9. . Ὑ». ἐλϑεν ἴων 

δέν" ὅτε ἤλϑον, ὑπέ δὴ κοι Ι ἀφωφαὶν κὁ ἑαυτὸν »Φοξου- 

ᾳ κοινωνίας γα, ἡμοεῖς "εἰς (ὰ ἔθνη͵ αὐ- 

; Στὸ ἰακώξου, Ὁ Τὴμ ἐβνοόν σίξωή--᾿ 

μδνθΘ’ οὖ ὧν ὡκ αδιπμῇ δὶ Ὁ σιξυυπεκρέϑησοων ἀπῇ καὶ οἱ οἱ λοι-:. 

᾿Βάρναξας συαπήχθη αὐτῶν τὴ ι'ασο- 

κρίσφ. Αλλ᾽ ὅτῳ ξϊδὸ ὅτι ὀρϑοποδουσι τϑϑς τίω δλήϑφαν δῷ ΤῈ 

δ)απελίου, εἶπον τῷ 

καξεις ἰουδδζαν: μὰ ̓ς Φύσᾳ [ουδᾶαλοι, καὶ ὅκ οἷ ἐθνών, εἰ-- 
μδρτωλοὶ, εἰδότες "ὅτι οὐ δυο ται ἀύϑεῳπος ἐ ἐργῶν νόμου 

ὶ ὦ Χοκςοΐ, .  ἱἑμεῖς εἷς Χοαςον ΠῚ: 

ωϑώμδυ οκ πίςεως ΧῈ κροῦ ὦ ἐκ οἰ 

ὀργων νόμου" διότι οὐ δικο ϑήσεται ὡΐξ ̓ ἐργῶν νόμου πάσα 

ἐξ." Εἰ 5 ) ὥυτοιῦτε δικοιϑέμαι ς -Ψ Χεκρω, ἐρέϑημϑρ κα Ὁ 

ἱὰ ; ἀφ Χραϑὸς μδρπας διάκονος; Μὴ ὅυοι- 

ταῦ ταπολιν οἰκοδδμώ, φραβάπω ἐ- 

τ ἐραύρωμαι. ζῶν ἢ, ἔπι ἐγω, ζῃ δὲν ἐμιοὶ 

ΩΣ ̓  νι ζῶ ὁ ἐν σευρκί, ἐν πίςῇ ζῷ ἡ β ηοὲ τοῦ Θεῷ ὅ; 

ἀγαπὴ σοαιντὸς ἱμερα ὃ πουρώδοντος ὁ ἑαυσὸν ὑπέρ ἐμούς “Κ ἀϑέτω 

Ὑ χάθαν ᾧ Θεού: εἰ [γὸ διὰ γόμιου δικαμοσίη, ἀφᾳ Χριρθρς δω- 

Ω ἀνόητοι Γαλάται, τς ὑμας δ ἐζά. 

᾿σκανε τὴ Λδληϑείᾳ μη ' πείϑεῶς, οἷς καὶ ̓ὀφδαλμοις ἴῃ ἴησοίς Χ ζρι- 
φὸς ὥσθϑ9ε ἀἄφη, ων ὕμιν ἰρασρωμῆρος; Τοῦτ μόνον ϑέλω 

᾿βᾳϑῶν ἀφ᾽ μι, δε “[γ9. νόμου ἢ “ἷπνῶμα ἐλαίθενε ἤ ̓ ξ α »- 

ΧΟ πίσεως: οὕτως: δωδητοῖ ἔσε, ονὰρ 

σονρλὲ ; ὀλιτελόϑα; Ὁσον πᾷ ἐπα ϑετα εἰν 5 Η γε ζε εἰχκη. [) οι 

ο Φῇιρλορηγῶνυ ὕμιν: "ὸ πνέμα; καὶ ἐφεβγῶν διωάμεις ἐγὺ 

ἐΐξ ε ἔργων νόμου ἥ. ̓ξ ἀκοῆς; πίςεως; ; καϑὼς ̓Αξραάμ ἐπὰν 

σᾷ Ἰζυ Ὁ Θεῷ; κα Γὴ ἐλογίεϑῃ ἀυτὰ εἰ εἰς δικαιοᾳάρμίιυ. βφνόσκετε αρὺς 
ἘΠ {, 

ἐπρῷ ἐμιάσορθϑεν πατῶν, Εἰ σὺ ἴου- 
τος ὑπαργων, ἐθνκώ ζ ἧς κὶ ὁ ἐκ [ουδαϊκῶβ Τὰ ἔθνη δμαί: 

ἐλδμοι πράμαπ; ἐγὼ 

ἐγὼ ΔΝ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἷήα Θεῷ . 

Ἵ 

Ῥωμ.γ}." 

Γιγ..Ὲ.Β 

ἐἑωμ..γ.Α. 

ἰακιβ. Δ 

ἮἿΝ 
᾿ « 

ν Ν 

᾿ 

-- 



ἀμπρ σβΑν πο ες, απ αι σὸς συ το που πε ΝΩΕΜΙΝ ΝΝΝΝΗΝ ἄν 

ἀπ ὐὐνμε δὲ ἀμ ΣΝ ΠΝ ἢ" Ι ἀλόλονν ς ὙΝ 
ΣΝ ᾿ ᾿ : Ι 

ΤῊΣ ΤῊΝ , ᾿ 

Ἵν Ι 

ἅν, 
"Ὁ ΣΟ ἘΠΙΣΤΟΛΉ, 

εὐ τς τ δἱεολτκ πὐρεῶρ, οτὅτι (εἰδιν οὶ ὶ Αθρᾳαμ.. Πραϊδοῦσα δὲ ἰς 

ἈΠ νων ἡραφὴ δι ἐκ, πίςεως διχρῃο ἴα Ἐθ 05 ὁ Θεὸς, κγεϑάμηελίσειτο 

χρη »Β τῷ Αξρᾳάμ, ὅϊει ον δυλογηϑησον: ἐν δοὶ παύτα ἴᾳ ἐθνη.ὡς.--, 

πύκλα, παοὶ ὼκ πίςεως βὐλογριῦται ῷ τῷ; φῷ Ὁ Αξραάμ.. ὅσοι 

γμπμὰ Ὁ ἐξέ ἔργων νόμου εἰ εἰσὶν, υὑτοὺ κατα αν εἰσί" γέγρατῆαι Δ», ἔπι- Εν 

 ." κατάρατος πᾶς ὃς ἐρκ ἐμιμιᾳ ἐν τασι Οις γεγθαμμένοις ἊΠ 
ΓΝ 

Ἥ βιθλίῳ Τῷ νόμου, Ὅό πορίσεω αὐτὰ. 
᾿ 

ὅϊι 2. ον νόμαι οὐδεὶς δες. 

ἡ (, 8.Δ 0. κομοῦται ὥρα σζῳ "Θ δάλον, “δπι δι δίκαιος ὠκ πίξεως δσῷ)"; ̓ 
ὡμ.α.8. νὰ ὲ 

ΠΣ “(Δ 3) ὃ ἢ νόμος ἀκ, ς ΣᾺ ο ποσὰ 016 ΘυΘΟΥΤΟΣ ὧ-: 

ῥώμ..,ἃΑ' 
᾿ σάται ἐν αὐτοῖς . Κοαςος ἱέμας ὀξηγ» ορσεν ὡκ τῆς κατάρας Ἢ 

ῥα » νόμου, βνομδνΘ. κσέρ ἡμδμ καΐαρα ̓ρέλῥαηβαι », ἐπι- 

| ἃ καϊώρατος πεῖς ὁ ὁ κρεμιαμδνος ΩΣ “ἴω ) ἵνα εἰς ἃ ἔθνη ἡ 60-- 

ὔ λογία Ὧν » Αξρράμι "ἥσητω ἐ ω" Χράφω ἱησοῦ, μα 1 Ὑὑπαητλίαν 

νὰ “ΠῚ δια Ὄσίσεως.ς ᾿Αδελφοὶ, ῥῷ τὶ λὐ-- 

ϑέροπον λδον ὡς ὀὐϑοφπου κεκυρώ μλυίευ διαιϑήκην οὐ- 

ὃς ἀϑεῖι ἡὶ ὠπιδιὰταοσοται τῷ Ὁ} ) ἄδρφαμ, ἐῤῥηϑησαυ αἡ ἐ- 

παητλίαι, καὶ Τῷ ασέ ρδιατι ἀἰΐᾷ ὃ ει ᾿ λέγή, ἢ Ὅς απέρμαισιν, 

ὡς ΟὐΧὶ πολλῶν, δλν ὡς ἐφ᾿ ἑνὸς, Καὶ τῷ «πσέρμματ σου, ὃς 611 

Χορὸς. Τα τὸ 2  λέρωρόλαϑνκεν, ἀϑδϑκεκυρω 

Θεοό εἰ εἰς Χρερον ὃ μῷ, ἔτη τερακοσια τοὶ τϑκάκοντα γέγονῶς 

εγόμος ΡΝ ἄκυροι; εἰς 2. ΚΑΤ, σοι χω ἐπα Πελίαν 4 γδ ὡκ γό- 

μου ἢ κληρδνομία, ἐκ ὅπ ἐξ ἐπα ελίας" ̓πῷ 5 ᾿ Αβδιαχε δὲ ἐ- 

μιν ἢ καχέθαςοι! ὁΘεύς. Τίοιῦ Ὁ νόμος: Τῶν παρᾳᾷξα- 

ἔραν χυδοσφτέϑη, ἄγεας οὐ ἔλθη ἡ ωὼ απέρμα ς ῶ ὁ ἐπηείελι- 

πε πον: δὲ αἴμων. Ψ » χέεα ΠΟΤΩ͂Ν ὸ 3 μεσίτης, ἑνὸς ἐκ 

ἐφιν ὁ ἢ Θεὸς. εἰς την: Ο οὐ νόμος κῷ ἰδ ἐπαηελιῶν 4’ Θεού; 

Ι 

ΔΑ δῶ γὸμόὺ ἰὼ καὶ ϑυζὸ ἡ ἀλλὰ ̓ σὰυοολήσεν ἡ χραφη Ϊ Ῥωμ.γ.85 

' ἢ πανῖχα νυν δμδρίεαν, ἵναὴ ἐπαηιλία ε πιξεῶς ἱνσού Χριςού 

τ ἢ δόϑη Οῆς πιςθύοισι. ΤῈ ῥδ ἡν. ΟᾺ δ ὀλϑεῖν δ πίριν, χασὸ γόμμον ἐφρε- 

ρούμέϑα. ̓ σύϊριρφσμόνοι εἰ Εἰς ἢ ῥδιήουσεων πιεῖν ἀποκαλυφϑη- 

᾿ωὼ μα: ̓ῶρτε δ' γύμι ἡ παιξε)γω θὲ ἡμὴ λέγνεν. εἰς Χριρον, ἵγω 

ἐκ πιφεῶς - ἰϑούσηρῷ Δ πιςεῶς ἐσ, ἐπ τῦ παι- 

Μη  ϑϑυοιτο δ) “ ὁ ὁ δαυώμδμος ζωοπονῆσειμ, ὄντως, 

τς 

μδρίω ὑπὸῆῇ, 

μωλρ). ἴοι ἐΘεού ἐ ἐρε διαὶ γὴς πίςεως ἐν ἑω Ἵ ν᾽ 

1 ωνωϑρον, 

.ζικ 

, ; 3 αὐαγινῶσκε- 

- ΤῈ - 

᾿ 

ΠΟ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑ͂ΤΑ Σ. τ σὲ, 
κῷ [πσοδ΄ "ὃ ὉσῸΙ δ εἰ εἰς ΧΟιαςοὸν ἐβαγῆίϑητε, Χριρον ἐγεδυσει-- 

᾿ ϑ' ἐκ ἔνι ἰουδὰαι ος οὐάὲ λλίω, ἑῆς ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλδύϑερος, 
ἀκ ἔνι ἄρσεν ΩΣ ̓ϑηλυ" παιύτες ρὺ ὑμεῖς εἰς ἐσ ὃν Χρεσω ὉΝ 
σού. εἰ 3 ὑμεῖς Χοκρού, αὶ νῶρρο τ Αρραα σπέρμα ἐσερὸ και τ᾽ 
ἐπαι ελίαν χληβονὸ μϑι. ᾿ 

κληρονόμος νήπιός δξιν οὐδὲν δαφίῤεις δούλου, κύρκος παύτων 
ὧν, δλλα : ὑπὸ ὀληζόποις ἢ και ο οἰκονόμοις ἀγα τὴς τσθ99ε- 
σχλίας ΤῈ τ παῦος. ὁ ὅτ »ὴ ἡμεῖς ὅτε ἡμῶρ νὴ γήιοι, ὑπ ζα σοιχέία ' 
5 Οὔ Ἰμδυ δεδουλωμδροι ὁ ὅτε ὃ ἤλϑεὸ ἡλήρωμα Ὥχρο- | 
γάυ,ς ἀπέσηλο ὃ Θεῦς ἡ : ἦον αὐτοῦ “δυόμδυον ἐκ γιωαὗκος, 
νόμδρονν κν'πσ γόμον, ἵνα; οὖν ὑπὸ νομὸν 

πατήρ. τὐοτεὺκ ἔτι εἰ σλσελεν ἡός: εἰ ̓  πὰ καὶ κληρονόμος 
Θεοΐ δια Χραρού. λα τε δι! Ἵ" εἰδότες Θεὸν, ἐδουλδύσουτε 
Ὅις μὴ Φύσέ οὖσι ϑείς " γι 3 γνόντές Θεὸν μᾶλλον δὲ γ0- Β 
«ϑέντες ιἷχσὺ , Θεοό, πὼς ὀγιορόφετε πτόλιν ΝΞ φᾷ ἀαϑενη καὶ 
γῆωχὰ τοιχεία, δὶς πάλιν ̓ ἀύωϑεν δουλάψειν ϑέλέτε: οἡμέρας πῶ. 
ἐϑιτηρειανε Ὁ ἡ μέωϑας και αιροιῷ καὶ ἐνιαυτοις. φοβοῦμαι ὑ υ- 
μᾷς, μήπως εἰν κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. γίνεθϑε ὡς ἐγω, ὅς κᾷ- 
χὡς ὑμεῖς, ἀδελφοὶ, δϑομαι ὑμῶν. Οὐδὲν με ἠδρκησουτεῖο ὅ- 

στε " δ ὅτι, δΥ αἰοϑένάαν ᾿ σουρκος ἀὐνητλισοίμίωυυ ὑμιν Ὁ “οϑό- 

ΤΈρον, ΚΑΙ ̓ῷ πειρασμόν ζω γον τῇ σονοκί μμόυ δκ οἰξουϑενή-: 
σοιτε οὐδ ὀἰξευδύσατε, δλ' ὡς ἀδέλον Θεοῦ ἐδέξαφί με, ὡς 
Χραςον ἱνσοιί ̓ τί οι, (ὁ ὃ ̓ μακαρισμος ὑμῶν; μδρτυρῶ 
»οὺ ὑμῖν δ, εἰ ἰ δωωυώτον, " οὖν ὀφϑαλμοις ὑμῶν ὀξοβύξαντες 
ΚΕ ῸΝ μμ9ι. Ὡςτεέγθρος ὑμῶν λέγονα δληϑευων ὑ ὑμῖν; Γ 
τον ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλά ὠκκλείσῃ ὑμὰς ϑελοισίν, να 
αὐτοὶς ᾿ ζιλοῦτε. καλὸν 5 τὰ ὁ ζιλοῦεϑαι ὁ ων καλῷ: παι τονε ΤΟΙ μὴ 
μόνον ̓  Τί Ὁ αϑρεῖναι (Με χυϑὃς ὑμας. τεχνίαι μοῦ, οἱζ “πα λὶν ὡς.- 

δίνω, , ἄχρις οὐ ῦ μορφωϑῆ Χριρὺς ἐν ὑμῖν" ἤϑελον δὲ Φρθναὶ 
τϑϑθς ὑμᾶς ἀρῖε, κω ̓ἀγλάξαι Υ Φωνίω μου, ὄϊς ἀπορούμιαι 
ἐν ὑμῶν. λέγετε μοι οἱ χ“ζοὺ γόμλον ϑελονίες ἀρ, ᾧϑνό ΥΘΠΩν ὑκ᾿ ἀ- 

θ' κουέτε; : , Γῴραπῇαι .Ὁ δΐς Αθεόμ δυο ὑοὶς ἔσάν, ἕνα ὁβ Ἰῆφ " 
ΕΠῚ 

Λέγω 2 ἐφ᾽ ὅσον ἀβόνον ὁ σ᾽ 

Χχ 

Ῥωμ.".Ὁ 



Τγιχα, α 

παιδισκὴς:, καὶ “γα ὺκ. ἐμὴ ἐχώϑέρας" ὁ διε ὧκ τῆς πα!δι.- 

σκῆς, τ σείρκα γεβονηται" ὁ ἢ ὡκ τῆς. ἐλδιϑερας, δια Ῥέη 

“Μία: ἀτή ὐξην Χρληλορούμϑμα: αὖται γα εἰσιν  αἷ᾿ δύο ὅια- 

Δ ϑηχαΙ Ἶ μία μ ποὺ ροιζ᾽ Σινα ἧς δουλείαν “υνῶσα ἥτις ὅξίν 

Αγωρ! (ὃ Δ» ̓Αγαρ, Σινα ρ ὄρ(Θ’ ἄξὶν ἐν. Τῇ ἡ Αραξίᾳ, συςοιχέ!, 

| ὃ Ἴ ναῦ ἱερουσεελήμ, γνδυλάίο Δ᾽ μῃ πὴ τ ἜΜΙΟΥ αὐτηρ' ἐ 

δὲ Δὔω ἰερουσοιλὴμ, ἐλόυϑεραι ἀξὴν Νίες ἄξ] μήτηρ ἡπαύτων᾽ ἡ-- 

Τενς ἃ 

Ἡσαϊννῆ αὶ .» μῶν" γέγραπῆαι Ὁ," Εὐφρανϑηπ φειροι ἡ ὶ οὐ έκτουσει, ῥῆξον ̓ 

» καὶ (βόησον Ἶ ἐκ ὠδένεσοι, ὅτι πολλὰ ὅπ τέκνα. τῆς ἐρήμου μαᾶλ- 

λον ἢ Δ 6 ὀχούσης ῷ δὐύδρα." Ἡμεῖς οἱ ἀδελφοὶ, τὶ ἴσαάκ, ἐ- 

παιήελίας τὸ γίκνα ἡ ἐσμέν εὰ ὡς τῦτε ὃ κτὶ σαρκα »δυνηϑεὶς 

ἐδίωκε (ὦ κα πηνόμα; οὗτω καὶ νὼ. δλάτί λέγ Ἶ γραφή; 

Τουχα. Α ἢ Ἕκόαλε τίω που δισκίαυ ταὶ Σ ἡὸν αὐτῆς" ου ̓ γ)Ὁ μη κλ
ήηρονο- 

» μήσῃ ὁ ἡὸς τὴς παιδίσκης μὰ 5 9 ὑοῦ ἃ ἐλώνϑερας. Αδᾳ, ἀδελ-- 

. Φδὶ, ὅκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα; Ὅλα τῆς ̓ ἐλάνϑεραρ. . 

ΠΝ Τῇ ὀλάϑεείᾳ οὐ» ἡ ἤ Χραρὸς ἡμὰς ἠλδυϑέρωσε, φήκΕΤΕ, καὶ 

μη παλιν ζυγῷ δουλείας ἐψέχειϑε. ἴδε ἐγω Παῦλος λέγω 

ὑμῖν ὅτι ἐδ αἰδιιγόμμηοϑε, Χορὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσῃ. μὰ»- 

τύρομιαι : ποίλιν παντὶ Δύϑρώπω αἰὐϑατεμνουδῥῳ, ὃ 01: ὀφειλέ- 

ἐμὴ ὅξὴν ὁ λον (δ νό νομὸν ποιήσοι. ̓ κατηργήϑητε Στὸ “ὦ ΧΟ φτοῦ, 

οδἵτινες ον νόμῶς δυκαμοῦεϑε" τὴς χάριτος ὀϊξῳπέσοωτε.. ἱἑμεῖς γὼ 

πνϑύματι ον πί είς ἐλπίδα δυκαμοσίζυης ἄπτεχ δέχο μθα- ὃν γ 

Χριςῶὼ ἢ {νοῦ οὐ οὔτε φῃυτομηΐο, ἰχώει; οὗτε ἀκροδυτία, δλα πί-- 

εις δὲ ἀγάπης ἐνεροουμϑμη. Ἐσρεχετὲ καλῶς, ἧς ὑμᾶς ̓λϑέκο- 

Β Δ ΤῊ ἢ δληϑείᾳ μὴ πείϑεαϑαι : Η πεισμεονή ἀκ ὼκ τῦ Κάλοιο" 

τος ὑμιαῖ,.᾿ μικρα ζύμη ὅλον ὃ φύραμα ζυμοῖ. ἔγω πέποι- 
95 εἰς ὁμας ἂψ Κυρίῳ, ὅη οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε. ὃ ἢ παιροίσ- 

σῶν ὑϊχὰς ς βατασέ Ὁ κρήχα,, διῖές δῤ ἡ. ἔγω δὲ , ἀδελφοὶ, εἰ 

ὡ θρομίω ὦ δηπκηρύοσω: εἶς ἔπ διώκομαι: Ξάρφι κατήργηται οὸ 

. ψ 

βωμ.8.Β 

Δ. Κορ. 

«.Κορ.ε.8 

σκάνδαλον δ ἘΠῚ: ἀφερον ᾧ Σποκόνενται οἱ ἀῥαφοετοι- ᾿ 

ἡεξ ὑμας ἐς Ὑμεῖς χα οὴ ἐλώϑερίῳ ἐχλήϑοπε, ἀδελφοί: μόνον 

ΩΣ ἐλαϑεῥίωνε δὶς ὐφορμίῳ ἦν Ἵ σάρρκὶ, »λα διὰ δα ἀγάπης 

δουλδύένε δρλήλόμο: δ' » πὰς νόμιος ὃν ἑνὶ λόγῳ πληρώσαι; τ ἐν ΑδύτιϑιΔ. 
ματϑιχο ὰ 
μὡριβιῖ 
ρωμ.γν.Ὁς ᾿ 
ἰκχ.β.Β ᾿ δ τοιδι ἦα 

Γ ηΣ ̓Αγμόνισίς ἣν πλησίον ὅν ὡς ὃ ἑαύτον. ἘΪδ δλήλοις δώκνετε, 

᾿ ΠΡῸΣ ΓΑΛΑ͂ΤΑΣ. 73 

κγίζατεόϑιετε, βλέπετε μὴ ̓ ὑπ λήλων Δθαλῳϑῆτε. λέγω δὲ, 
Ἶ ἴδ ἱφοτι Ὥς ἠὰ τοῖς διϑυμίαν σουρκόςν ξ μὴ τελέσητε' ἡ 

ΤΟΟΥ ο λύκε) ἀλλήλοις, να μὴ ά δι ϑέλητε ὑκι οὐ ποιή-- 

ἄν ἀμαπ ἀγεῶε, ἐκ ἐςὲ τὺ νόμον. ᾿ Φανεραὶ δὲ δ 11 Ὁ 

γγα, εἰδωλολαισρεία, Φαρμακεία, ἐχθραι,έρεις, ζῆ, λοι! νϑυμοὶ, 

ἐξ ἐϑεῖαι, δηλοςτεόα!, αἹ ἱρέσᾷς, φϑόνοι, φόνοι, μέϑοιι, κώμιοι, και 

( ομϑρίιῶ Ουτοις, ὦ χυδολέγω ὑμῖν, καϑῶς ὦ. ἼῈ ΕἼΤ ὅτι οἱ 

5 καρπὸς ὅ“ 5 πνόὐματὸς ὅξιν ὦ ἀγαπη χαρά, εἰρήνη, μακφοϑύμία, 

Δφηρότηρ, ἀγαϑωσίώη, πίσις, “εοότης, ἐξκρώτεια.. ΠΣ 5 

Ο;; παιϑήμασι ἡ ταῖς Θηιϑυμίαις. Εἰ ᾿ ζωμδυ πνϑύματι, πνϑ.- 

ματι κι) ὃ φοιχώ δ. Μη γνώμεϑα κανόδοζξοι, δλήλοις τέϑχας 

λο ὐμῆροι, δλήλοις φϑονουώτες. Αϑελφὸὶ, ἐὰν καὶ 

ΕΣ χοθοληῷϑη δι ϑρϑοπος᾽ ἐν ἴεν! αὐραγώμαπ, ὑμεῖς οἱ ἐπνόυμα- 

γέλδυϑέρας ἢ. 
ἐλδυλεοίᾳ ἡ 

Χρκοὺς ἡμαῖ 

ἠλδυϑέρωσε. 
- Στήκατ 

οὐ, ὸ. 

Σ" 

σεαυτὸν μὴ Ὁ συ ̓πειροιοϑίς. Αλλήλωνζᾳ ξώρη βαροίξετε,ὸ 

οὕτως ἀὐαπληρφρσοιτε, ὃν γόμιον Ν Π ΧΕκροέ. Εἰ [)ὸ δόκει ες εἰ-- 

ναῖε, μηδὸν᾽ ὧν, ἑαυ ̓φρθαπατα,. 55 ἔροον ἑαυ τα " δόκιμα- 

ζωὴ ἑκαῖςος, ὰ τ τοῦ εἰς ἑαυτὸν μόνον ὃ καύχημα ἕξει, Ο ἐκ εἰς 

ὯΝ ἐτερον" ̓ ἕκαςος "δ " ἰδέον Φορπον βαρεισή. "Κοιγωνείτω 

δ ὃ κατηχθυμ 

Μήπλαναῶε, Θεὸς οὐ μιυκτηρίξεται ἡ ὃ ὙΡ ἐὸ ἐαν ασείρη Δυ969ο:- 

πὸς, ὥουτο ω ϑεθάσφ' ὅτι ὁ ἀπείρῳ εἰς γίω. σείρκα ἑαυτό, ἐκ Φ 

σονρκὸς ϑεδάσ φϑοραν ὁ 0 3 απείρῳν εἰς Ῥ πνευμα,κ Ξ πνεύ- 

ματς ϑερ σά ζωίω αἰωνιον. “Τὸ: ὃ Κα λον ποιοιιυτες μὴ ὡλοκαι 

κῶμδμ" ,χαιρῷ γὃ ἰδίῳ ϑερίσομδι μη ἰὀκλυόμδιοι. ἀρα οι ως 

καιρὸν ἔλθ᾽ ιδω, ἐργαξώμθα κα “9 ἀγαϑὸν χοῦς παιύτας, μαλλισει 

ΒΝ. 3 χσθϑς Ὅις οἰκείοις τῆς πίσεως. ἴδετε πήλίύκοις ὑμὴν γ6ξάμ- 

2 ὠγέχοψα. ΖΦ. 

σουρκὲ, οὗτοι ἀναϊκαδρισινύ υμας ἢ αἰῇθιτέμνεθαι, μόνον, ἵγα μὴ 

ον ἐβεθδμεναν τῷ σευ 48 Χεθν, τὰ οὐδὲ οἱ οι τεξεημνόμόμοι. 
νοι. αὐ 

Ω ματα, φοθοίοτοντες βασιλείαν Θεό ε 5 κληρονομήσοισιν. Ὁ. 

οὕτων ἐκ ἐς! νόμος. Οἱ: 3 Τ' πα δ αὶ, ἢ δ σούρκα ἐραιύξᾳ»σοιν σίλ᾽ 

ἶ ὁ υὐλξ ὀιϑυμεῖ χ᾽ τ δ πόματος, Ἕ ̓  πνέμα κα ΟΣ σουρ--. 

κὸς, ὦπινά δξη, μοιχεία, πορνεία, ἀκα ϑαρσία, ἀσέλ- 

Ζικοὶ καταρτξετε δὲν Ὁιοῦτον ον πνεύματι φοθοιότητος, σκοπῶν ̓  

Β 

ος τὸν λόφον τῷ κατήλθαυπι, ων πᾶσιν ἀγαϑοῖς. 

μασιν ἔγραψα τῇ Τῇ ἐμὴ ἢ χφρί. σοι. ϑέλοισιν εὐπροσωπησαι ων | 

Ῥωμ..γ.Δ 

α.πετιβ.ῦ 

α.Κορ.ς.Ὁ 

α.Ἐορ.}γ.8 

α.Κορ.θ.Α 

β.Θ...}.1 



ᾳὰ ὑψυά ̓,ραφῳ δὲ πὶ 

« χ 

γ4 ΞΕ ΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΓΑΑΛ. 

αὐτὸ νόμων Φυλαλοσουσιν λα ϑελοέσιν ὑμας ἢ πυϊδετέμενεοϑαι, 
ἵνα ἐν τῇ ὑμετήρᾷ, σουρκέ ἐ κομγρίσω)" ἐμιοὶ Ὁ μυὴ ἥροντο και-- 
χαάς, εἰ μυὴ ὼψν τῶ ὃ σαυρῷ δ Κυρίου ἡμὴ ησοῦ Χοκτού, δὲ αὶ 

ἐμοὶ κόσμλος ἐι οὔ, μβγώ τῷ κόσμῳ. - 5» ἀν λω υ Ἰησοῦ 

οὔτε αἰδατομή Ὕ ἰοίύει, οὗτε ἀκροξυία, λα καινη: κτίσις" ὦ δος 
σοι τῷ κανόνι Ούτω φουχῆ σοῖσιν »εἰρίαυη ἐγὶ αὐτοις Ὁ ἐλέος, καὶ 

ΘΖ] ἃ ἼΥ̓́ ἰσόρλ ἔθ, “ ' λοιποῦ, κό οκοῖτοὶς. μι μηδεὶς πουρεχές 

πο ἐγὼ ̓γδ αρματα δ Ὁ Κυδάου ΓΝ “τῳ σω μα μόυ βα 

κέζω. Η χάρας 5 ὅ Κυρίου ἡμὴμ ἴησοό Χριρούμα μ᾿ ξ 5 πνόμά- 

τοῦμ, [, ἀδελφοί. Αμίω. - 

Πρὸς Γαλόΐτας ἐγράφη Σιπὸ ῥώμης. ἐν οἱ χοῦν στ. 

ὙΠΌΘΕΣΙΣ. ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΕΦΒ ΣΙΟΥΣ 
Ἑχιτολὴς Παύλου. 

Π ἀμλβρι ξρνρνμεσοωρν τς υθς τακον μὰ 
σας δὲ «αἰδὶ αὐτῶν ἰἐ δὲ πεοόφᾶσις δ ὑλιζολῆς αὕτη. Ἐφέσιοι πιςευσὸρ- 

τ τεῦ εἰς ὧν Κύριον ἡεδν Ἰησθιῦ Χειφὼ, γνησίαν ἔων εἰς αηὸν πίοὐ πίςιν, 
Κι χρὴ εἰς πλύζας οἐὰ αἰγίοις, τίω εἰγώπην, χαὴ ἐξούλοντο ζυ:) ͵̓ τῷ Παύλου 

δ" βεθαιώϑθίῦαι. ̓᾿ϑιϑῶν ησίνεου ὁ δἰπύφολος γράφέ ποὺς αὐηοις  (αὐτίω ὃ Ἔ 

ἰρινολμ ἐπὶ καιτηχήτικήν. χαὶ προ τὸν αϑὲ δείκνεσι, μὴ νεώτερον ε1) Ὁ κα ἡ ἡμας μυ-. 

φήριον, δλλ᾽ ἐξξξριχῆς καὶ εροϑκαταδολυς. κόσμου ἐξ) Τυύτίων δὐδοκία» ζο[Θεού, ὥςτε ὧν 
ΣΧ ριςὸν ντρ ἡμδμ παλειν,ὶ ἡ ἡμιαῖς ξ σωϑίεζαι ἐπειτα ἢ «οὶ Ξὲ κρίσεως ὀθνων λαλέγῷ, ἵνα 

δείξη αἰξίως αὐτοις Ππεπισιυκόναι. ἕ Ἰἰποδείκρεσιν ὃ οτί ̓  κλῆσις κὠτῶν λέγϑνει υ δὲ λὐθρώπου, 

ὅγα Δ |Ὸ [ησο Χ οικού, ὅ ὃς ὅν καὶ ζος 5. Θεού. ἢ ἐνα, καὶ οχ. τούτου μκίϑωσιν Ὁ Ὁ7| Οὐχ αν νώςς ̓ 

λοίτξαι δελϑιασι, πισεύσθρ τες τῷ! Χοιςῷ "ν ἀν ὀῤηλινοὶ ϑιοσιῴς. σημση ὃ ὃ. χαὴ ἑαυτὸν δζοὺ 

ζοῦτο ὠπεσαλθαι κηρύσσειν ὦ φ)ατἕλιον ἢ χαὴ ὅτί αἰεὶ αὑτῶν ἐφῥῥντίσεν. ἔπειτα αμνετί- 

χοις ἐλόρρις δ δραίσι χαὶ ) ἡ γευαμξὶ ,πατραΐσι χαὴ τέκνοις ; χυρίοις ᾧ δούλοις τίησιν οἱ ὦ τῇ ὅτ-- 
φολῆ."ἡ κάϑύλου πθρίᾳς ὐἰθασκόάᾷ, χν ὅ διαξζόλου ᾧ ΟΡ δα μένων εν, λέγων τ 

ἐχείνοις ὐρῶν Τὸ τίιὼ πάλεν. “Ὁ ὥς» ἀγάϑος αλείκωγης,ὀῥείψας Όἰς λόορις πλύζς κ 

διαξολιχῆς ονεργείας οὕτως τελφοῖ᾽ πίω ὀχιτολωών, 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΔἸ Σ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

Η ΕΦΕΣΟ Σ μα ξζπολις «δ ἐὶ τῇ τὴς ̓ Ασίας ὃ δὲ Ἄρτεμιν ἔσεβε, ὁ Ὀσυδοννίῷ 

ὦ σίξας αὶ τοὶ δαῤμιοναὠξ κα ἡ γεωκόρον “ἴω Ἐφέσου δ᾿ Αρτέμιδος λῥα χορθυεοϑαι,ως οὖ 
Ύ Ἔ πρλξεσινὶ ἱφορηταμ. εὖ ζω γη: τὴ ; Ἐφέσω ὃ ὸ δἰαήθλιτὴς Ιῳαΐνης ἐὀξοριϑεὶς δέτθιψα πολ-.. 

λα οὖ ἦ χοὺ τελδ)ῷ, ἡ ΧᾺ Τιμόθεο Παῦλος ἐκῆσε ἐλ ίσλοπον ἐχφετόνησι. δ δὲ φιλοσό- 
Φων οἱ ῳ ὁ πίω Ασίαν αὐδοϊιωττες ον πῇ ἡ Ἐφέσω Μάλιφα διδτΡΥ . δὲο “πολλὴ ἢ σοὺ δὲν κἔξενται 

ποεὺς αὐτοιὶ λξάφων; Φ βαϑύτεκ κα ἢ Ἐ νου μοίτων αὐτοῖς ὕχισλη ὦ ὧτε κατηχηρϑήοις καὶ ὶ 
»αὶ Ρωμής τίοὺ Ἰβαρολωωῤ ον δεσμοῖς ὑπαρᾷων 

ὩΣ τὰ τεσ τυ εχ τ ει του ος ὐτρτ τε νι τι κε ορ, ὑοῦ ἐπ πο τς ες δον κε τυσοε πο συ σαν ΤΣ γε ει το ρα που κάνο ν 
᾿ ΕΣ ὦ ἀπ : ἘΥ͂ Ὶ ΣΝ 

. 

" χῶσι, τας 

ΑἸ Εν δν ἘΣΤΕ ΤΥ ΣΟῪ ΟΦ 

κεφάλαια τὴς ΑΥ̓ΤΗ͂Σ... ἩΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, 

πὰ ξὸς ὠφίλειαν χοινζω. ἢ 

Ν σφ οσιιύης καὶ Φυ κα οσιιύης πεῆομφης ἡμας ἴ Ἀποειδεῖξ. Ὁ 

ΕΝ ̓ ζῳ ἐπαξίως ἢ ἀγιασμοῦ, ἔργοις τίω κακίαν ἐπ᾿ ἡ 
᾿λέρχοντας  κβὶ χϑνις: πκδύματ 3 ) πλνῤνμῆροις δὲὰ ψαλ- 

α Περδὼ Χειῶ δὰ λογῆς ἐεδδ Κ᾿ εἰσειγωγῆς ὶὰ τελίώσεως. 

β' Εὐχλ αδεὶ γγώσιως Τὸν Χριφῶ εἰσαχθέων αγαϑῷν φήμας. 

᾽ Γερὰ Τὴ ς ἰϑνῶν κι Τουδικι ων οἰκειωσεως τὸς Θεόν διὰ Χρα- 

τοὔ ἐ «: ̓ ἐλπτίδῦ χτ' δεῖν. ; 

᾿ “, Τεεὶς ᾧ φοϑείσης ἀστω ϑείας σφι ας, εἰς φινῆι σμεὸν ἐϑνῶν, ὲ εν μῶρε, δνῳ. ᾿ 

ἔλειχον ὁ δαιλιογίων. Διάτάξις ΟἰκιαΧΩΥ καϑηκόντων δῤγοιδῥάις. Κα ̓λῥγοισι κι 4 

« Γὐχη ὑπὸ τῆς ὁ ὀκκλησίὰς εἰς φυύαμεν καὶ ἐγάπον Θεο. Χαὶ τὸν, ς 

ς΄ Τῇαρι αἰνέσις πϑεὶ ἀγάπης ἀωβκῦρ δῷ ΦΣΩΣΣ δήρην-. ̓ ἂν Αὐματι. ὁπλίπως «Ἐὶ ω χτὶ Χραςὸν λμέβιος Γ 

ε Ὗ δ ὙΣΣ ΑΙ Ἐπ ἐν ὯΝ ἦν ὐβο θ ὐλξ ον 

ΠΑΎΛΟΥ. β ; 

ἰΝ ἘΣ ΓΑ ὙΛΟΣ ὑπύρολος ἱνσοῦ Χοιροά ̓ 
ὶ ἥ ́ δια ἰϑελήματορ Θεού, Ος αὐγίοιρ᾽ ἧς ὅ- 

"δὴν - Ἐφίσω πρὶ πικοῖς ἂν Χραςῶ ἴ»-- 

δὶ ἊΣ "χέεας ὑμὶν καὶ εἰρίωη Στὸ Θεοῦ 

παΐϑς ἡμὴ, ῷ Ὁ Κυρίου ἱμσυδ Χοκρού. 

ζ{0 ᾿Εὐλογηὸς ὁ Θεὸς "ἡ πατὴ β τ' “ Κυρίου 

ί :Ὁ55 ἀὴ ἢ) ἡμὴμ! [ησοΐ Χραροό, ὁ ὁ ὁ ὠλογήσαις ἡμας 
ων πα σή ἡροτ χηήμιατεῆ ὧν γοῖς ἐπουρανίοις ̓ Χριςω" κα- 

ος ὀξελίξατ ἡ "μας -Ψ ἀυτῷ πϑ69 καταξυλῆς, κόσμου, [) 

ἡμας ἀγίοι ὦ ἀμώμοι; κατενώπιον ἀιΐρ ἐν ἀγάπη" πεϑορίς 

στας ἡμας εἰς ἐοϑεσίαν ὅι᾽α α Τησο Χρικοῦ εἰ εἰς αὐτὸν τ “ἰὼ 8- 

᾿ δοκίαν ' ϑελήματόρ, αὐξ εἰς ἔπαηνον δύξης τὴ της ρας αὐ, 
εἷς ἐρρίτω- ᾽ν Ἵ ἐχαιρίτωσεν ἡμᾶς ὧν τῷ Ὁ ἠγαπημδμῳν ὧν ῷ. ἐμὴν 

Ἰδλυτρσί διὰ Τὰ αἵματος αὐτῷ, πίω ἀφεσιν εὔραηῆως ᾿ 

μάτων, κα; δ πλϑτον ὁ χάριτος αὐά" ἧς ἐαθκώνευσεν εἰ εἰς ἡμας ' 

ωΨ πα ση ὑφίιὶ Ό Φρονησ, γνωρίσεις. ἡμὰν 5. μυρηρίον᾽ φ'. “: ϑελῃ.- 

ματος αὐτού κ τίῳ εὐδοκίαν αὐᾷ, [ὦ πποϑέϑετο ἐν αὐτῷ εἰς 

οἰκονομίαν. Ων πληρᾳματος; ν καθ ῶν, θὐαναφαλαι ὑσ 

δε παύτα ὧν τῷ Χριρῶ, ᾳῳ τ ον ς οὐρανοῖς ἐεμίῦν θη δ γ5 γῆς 

βιΚορια.Α 

απετα. Α 

βιτιμα ῦ 

λυ λι 

 Θε, "“ 

ΩΣ γε να, ΣΩ͂Ν 
κθας ὃ τῷ Χριῶ γνῷ, ῳκα ὑμές, ἀχὸ 

ΝΣ ΝΣ ΣΝ ΣΕ ρα Νε δ δ τ, ἡ 

Ξ ᾿ ὄξος: ἐνίων ΣΌΣ : Νὴ Ρ ᾿ ὶ , ᾿" 

Ε: 
Εν 

πρὸς ἊΣ ἘΓΙΣΤΟΛΗ Ὸ 
τοῦ 

ἌΣ ΕἾΝ 
ον πὶ 



Κιλοφιβιὺ 

ἡ θεῷ, λα ῃ ἠέλιον τῆς σωτηρίας ΠΝ ς-Ψ ᾧ Ὁ πισεύσοιν- 

ὑφαθοίθινι Ἴω. δ πκῤμαπ Φ ἐπαηελίας τῷ τῷ ἁγίῳ, ὃς ἄξιν 

ἾΝΑΣ πῆς, κληρονομίας ἐμὴν, ἐἰ εἰς ἀπολύτρωσιν Φ φδιπορὶ- 
γ} 

. σεβὴρ, εἰς. ἐπραγον ἢ τῆς δόξης. αὐτὰ. Διὰ ύὉ κᾷγω ἀκούσεις 
τω καϑ. ὑμᾶς πίτιν ὧν τῷ Κυρίῳ ἰησοῦ » αὶ 1 πίω ἀ ἀγαίπην ἢ 

εἰς παῤταρζοις ἃ ἁγίους Ὁ παδομα δὐλαριςων ὑ ὑπέρ ὑμῆδιμνεῖς " 

μ [ποιόύμϑυ Ὁ." ὅλὶ 7 πορϑσευχῶν μοῦ, ἵνα ὁ Θεὸς φ 

τς ὅξην ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐή', καὶ! τς ὸ πλϑτος τῆς δόξης ᾧ 

κληρονομίας ἄυῳ ον Οις ἀ; ἁγίοις, ἐπ τ νω ὁ ὑπερράλλον μέγεϑος 

τῆς δαμαΐμιεως μζ΄ οἰξήμας ζῶσ᾽ πισεύοντας κτὶ γίω ἐνέργή- 
αν ̓  κρώτοις τῆς ἰραΐος, αὐδ', ἰὸς ἐψήργησεν ὧν Τὼ ο Χραρώ, ἐς 

γείρας αὐτὸν ὡκ Ἰφῶν, καῇ. ̓ἐκαϑισεν᾽ οΨ δεξιᾷ αὐ τον Ως 

ἐπουρανίοις, ὑσβράνω παίσης ὄρχῆς κἡ ἐξουσίας νὰ Ὁ. διιυαμεὼς 
καὶ κυραότητος καὶ πανηὸς ὀνόματος ὀνομαζο γου οὐ μόνον 

ον τῷ αἰῶνι Ούτω δλχὰ ὡς “Ψ τὰ Ὁ μδοντι Ὁ ἡ παΐτα ὑπέταξεν ο 
υαὺ εις πῦδας αὐ78- καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλίω ὑπὲρ ποιντοι 

τῇ ̓ὀκκλησίᾳ, ἥπις ἄχ νὰ σωμα αὐδ' Φ πλήρῳμα Ἷξ παντος -Ψ 

ποὲσι Ὠλορβεμ 'Καὶ ὑμας ὄντας γεκροιζοῖς αὔραν, 
ἠώμοο ἡπά, ἀρδρήαι ἐν αἧς ποῖ: ἡερίεπατής σου τε ἐκ Υ ἀἰὼ 
να δῇ Σὲ  ἐ τ δ ̓ἄρβϑντα τις οισίας ἥῃ ἽΠΠ Ω 

χα σὲ 

ἂν κος ἡ ἢ): ποι τ ϑελήμιατὰ ἠῆς σουρκὸς καὶ πῆραν δεὰ-- 

μῶν οὐμῆν τέκνα φύσα ὀρ." ς,. ὡς χὰ ̓ῷ λοιποὶ ὁ δὲ Θεὸς 

κλουσιδῃ δὲν ἐν ἐλίῶ, δρῶ Ἠω πολλίευ 2: τι αὐθτω Εὐλῖω 

δ τ  μῳἔμὐὐμμδ πε νΝ τ Ὁ 
: 

Κυρίου ἡμὸμ ησοό Χορτοδ, ὁ 0 πατὴρ Ὡς δόξης ὁ δῳη ὁ ὑμῶν. πνεὺ- 

.-μαὰ φιὰς 0 ἡ ἡποκαλύψεως, ἐ ἐν οἰ χιγνωσά αὐπ »πεφωπιομέ- 

γοις (ὧν: ὀφϑαλμοις τς ̓διανοίας ὑμὴμ, εἰς δ εἰδέναι 1 2 καρδίας αν, 

2 καϑίσας. θα 

πυύιδδ, εθια 

ἀπ - 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. "-᾿, 

Οὐδ ἡ δῶρον, )ζι γΐοι δξέργων ἱγα, μηΐες καυχήσηται. «ὠὐδ᾽ γαρ 

ἐσμέν ποίημα, αεόϑέντες ὡ Χραφω Ὁ ἰησού οὐχὶ ἐ ἐρωις ἀγαϑοῖς, 

οἷς τθϑητοίμασεν ὃ Θεὸς ἵνα ον αὐτοῖς ἦς αὐϑ͵πατήσεομδῳ. Διὸ 

μνηιμονόσετε ὅτι ὑμεῖς ποτε ζκ ἔθνη ὸν σαρκὶ, οἱ  λεγόρϑιοι ἀ - 

κροξυκίακ χἰ ποὺ τῆς λέχομβρης φύϑατομῆς ὦ - σορ χάροποιή- 

που" ὅτι ἥτε ὡ». πὸ Ὁ καιρῷ ἐκεῳ χωθας Χραςοό, ἀπηλλοτέλω- 

μᾶροι τὴ τῆς πολιτείας τε ἰσεοήλ,και ξώοι Τὰ διαϑηκῶν, τὴς ἐ-- 

παπελίας ἐλπίδα μη ἔλϑντες, καὶ ἡ ἀϑεοὶ ὧν πῶ κόσμῳ" γωυὶ δὲ 

ἐν ̓Χϑάφῷῳ ἴησοΐ ὑμεῖς οἱ ποτέ ὄντες μακρᾶν, ἐπί ἐρβυνϑηπτε ὧ 

τῷ ἁἡματι ω Η; ΧΟΑςοδ᾽ αὐτὸς γαρ ᾿ ὅξην ἡ ἡὶ ἀἐρίαυη ἐμδμ, ὁ ὁ ποιή- 

ἘΠ ΠΟ ἀμφότεροι ὃ ἕν » Ἂν Ὁ μεσότοιχον ΤῈ ᾧ φραγμοῦ λύσας, ἢ 

ἔχθρω» ἐ ἐν τὴ σουρχί αὐτὸ γὸ μον τἧμ ἐντολων ἐν δδίμασι 

καταργὴ σας, να Οιὴ δύο τισηὶ ἐν ἑαυτῷ ἐς ἕνα καινὸν λύϑεθο- 

τῆν, ποιών εἰρηνίω, σι υΥποκαταλλαξῃ ἐὗ «ἦν. ἀμφοτέροις ἐν ἑνὶ 

σώματι τῷ Ὁ Θεῷ διαὶ ἤ' σαυροῦ, ἀποκτείνας χίω ἐχθραν ὁ ἐν αὐ-- 

πο" καὶ ἐλϑῶν εὐητολίσουτὸ εἰρίαυην ὁ ὑμὲν Ὅις μακῤῥαν, χαὶ ᾿Οῖς 

ἐγτὸ ὦ ὁ, δῪ ἀὐα Ὁ ϑϑμδν πίω ποθϑσοιγωγίευ ὦ ἀμφόπροι ἐν 

ἑνὶ ἡ πνεύμαξε τεϑς Ὧ πατέροι. Αρᾳ οὦν οὐκέτι ἐσὲ ξένοι καὶ 

πα βόιροι, Σδλώ συμπολίται αἷγί ὧν, Καὶ οἰκεῖοι τῇ “Θεοῦ, ἐ ἐγοι-- 

κοδομηϑέντες δι Τῷ »Ὲ δειδίῳ τ Ἀτοςολῶν καὶ «σεϑφητῶν, 

ὄντος ἀκρογωνιαίου ἀμ Ζ ὑπσυδ᾽ Χο,τού, ἐ ἐν ᾧ πᾶσα ἡ ἱ οἰκοδομή 

σἄνωρμολογουμδμ» αὐδ εἰ εἰς ναῦν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν ῷ κὰ ὑ-- 

μεῖς σζυοικοδομιείαϑε ἐς καὶ τοικη τή Γριον Ὁ Φ ΘΕΙ ἐν δ. ΠΝ 

"Τούτου , χάθαν ἐγω Παυλος ὃ δέσμιος ΤῸ Α; ΧεΑςοῦ ἱησοδὺ- 

Ὧ πέρ ὑμὴν ὧν ἐθνῶν, ἡ ἐΐγε ἠκούστιτε τίου οἰκονομίαν τῆς χάρις 

τοῦ, Θεοῦ ᾧ δοϑείσης μοι εἰς ὑμας, οἷς κτὶ Χποκαλυψαν. ὑγώ-. 

ρισέ μοι ἋΣ μυςήριον, καϑιὼὺς «πεϑέρραψα ἐ 2 Ὀλίῳ' τεϑς ὃ 

δῶ αϑε Δἀὐαγινωσκοντερ γοΉ σοι τίω σιωδεσὶν μου ἐν τῷ μυςη- 

Δ 

ρίῳ ὅ Ὁ Χρινού, ὁ Ὸ “ἐν ἑτέραις γβρεαις “κ ὑγγωρίαϑη Ὅς ἡ ὑοις ́ δὺ- ̓ 

ϑρώπῶων, ὡς νι ἀπεχαλυφϑην Όις ἁ ἁγίοις Σστοσόλοις ἀμφ᾽ καὶ 

᾿πεοφήταις ἐν πνεύμαϑι, ἐφ ᾧ ἔθνη συϊκληρονόμα κὶ Ὁ σύοσώ-- 

μὰ,καὶ συμμέτοχαι τῆς ἐπαιίελίας ἀ ἢν ξ΄ ἐν τῷ Χριςώ, διὰ τοῦ 

εὐαηελίου, οὐ ὑἐβυόμίω Ἄρυτοςι Χο τὶ ίω δωρεὰν ὁ Φ χάριτος “ 

Θεού᾿ "ἰο δοϑεῖσαν᾽ μοι χῷ τὶ δὶ ἐγέργηαν τῆς δαυάμεως αὐποό. 

Ρωμ.θ. 4 

Ῥωμι: Α, 

| Ἵ 



α.Κορ.4.Α 

Τότ Ὁ 

Ῥωμ.τ{.Δ 

γ8 ΟΠ ΠΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ἐμόϊ τῷ ̓ἐλοιχιφοτέρῳ παύτων 19 ἃ ἁγίων ἐδὸ ϑη ἡ χάεις αὕτη, 

ἐντὸς ἔθνεα δὐαὐελίσοιααι ἢ 1 ἀὐεξιχι ἴατον πλοῦτον “ Φ Χρα- 

τού, καὶ Φωῆσαι 1 παύτας τς ἡ ̓κοινωνία; 72 μυςηράου τοῦ ἜΤΙ 

κεκρύμιμένου ἀπὸ Τὴμ αἰωνὼν ὧν τῷ Θέᾳ “ῳ Τῷ (ἃ πεύτα κτι- 

σοῖντι διαὶ ̓ ῃησού Χραςοό ἥ ἰγα, γνώρα δ γι» Ε Ἔρχαις μ᾽ ὁ Ἴαις 
᾿ 

ὀξοισίαις ἐ ἐν Ὅις ἐ ἐπ ῬΑ: δια τὴς ὠκκλησίας, ἢ, πολυποίκε--. 

Ἣ]Τ δος Οφίακ ᾧ Θεοό κτὶ "ῷ τοθόϑεσιν τ αἰώνων, [ὁ ὁ ἐποίησεν ἐν᾽ ΧΗ 

Φιλιπσα. Δ 

κολϑασ. α.Β 

«σ΄. 6.0" 

Μάκαχ.ς.Β 

Ῥωμκβ.Α 

α.κορ᾿ 8 
β.χορ...ὦ͵ 

ὑά ξζδ, 

ΟΣ ἐμίω 

σίν ἰησοό τῷ Κυρίῳ ἡμὴ ον ᾧ; ὁ ὑχομὸν τίω παῤῥησίαν καὶ Υ. 

«ὐεϑσοιγωγζωυ Ψ πεποι ϑήσ, δια τὴς πίςεως ἀμ Διὸ αἰτοῦ- 

μα! μὴ ὠκκακεῖν ον ταῖς θλάψεαι μου υὑστέρ ὑμῖμ, ἥτις δξ] 

δῦξα ὑμδ. Τούτου χείθαν καίμῆω οϑνατὰ μου χορὸς 

Φ πατέρα Ὡν Κυρίου ἡμὴμ ἵυσοδ Χρκςοῦ. ἐξ οὗ οὗ παῖ σοι Ὥ 

χεκὰ ἐν οὐρανδὶς καὶ ̓ οἰ πὶ γὴς ὀνομάζεται, ἵα δωνὺ μι γα τὸν 

πλοῦτον ἃ δόξης αὐτού, διυάμει κραταιωϑέωυαι δια “- πνά- 

ματος αὐτοῦ εἰ εἰς εφ ἐστὸ λύϑεθοπον, κατοιησοαι δὲν Χραςῦν δα 

ΙΑ τῆς πίςεως ἐν ταῖς ἐκοξραν ὑμμ, ἐν ἀγάπη ἐῤῥιζωμδύοι καὶ 
ἵ 

πεϑεμδημωμδμοι, ἡ ἵνα ὠξιούσητε κατα λαιξεῶς σίλυ πᾶσι ζος ἁ ὡ- 

γίοις, ἱὰ ὃ πλάτος καὶ μῆκος ῶ βάϑος Ὁ ὕψος, γνῶναι τετίωω 

ὑπερδαίλλουσαιν Φ γνώσεως ἀγαπην τοῦ Χραςού, ἥ γα ΤΑ ρώ- 

θηΤέ εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα Κ Θεοό. τῷ ἢ ἡδιυαμῆῥῳ κασὲρ παύ- 

τὰ ποιῆσθα ὑπέρ ὠκφβαοσού ὧν αἱ ϑ: ἢ ἡνοίμδρ, κοὶ τίω 

δαυαμιν ἢ φ ἐνερρουμδυίεω ὁ ἐν ἥμιν, 1 Ὲ’ δόξα ἐ ἐν τῇ ὠκκλησίᾳ 

ἐν Χριρῶ ἴησοδ, εἰς πάσας ταὶ ̓βνεας ΤῈ αἰώνος δ αἰώνων. 

Παρακαλὼ οὗ ὑμαῖς ἐγὼ ὃ δεσμιόρ ̓  

Κυρίῳ, ̓ αἰξίως πὐδεπατησοοι τὴς κλήσεως ἧς ἐῤλήϑητε, μῷ παῖ-- 

συς ταπεινοφροσάμης καὶ πυρφότητος, ν ζὐἡμακροϑυμίας, δύε- 

ὀμδμοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, απουδιάξοντες τηρεῖν τίωυ ἑνότητα 

0 πνάνματος. ἐν τῷ Ὁ (μὠδέσμῳ Φ ἐἰρίωνς ἕν σὼμα ἀἕ ἕν. πνό-- 

μα, καϑῶς καὶ ἐκλήϑητε ἐν μιᾳ, ὁ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: Ἕϊς 

Κύριος, μία πίρίς, ἐν βάδισμα, εἶ εἰς Θεὸ: καὶ ' πατὴρ πατῶν, ὁ 

παύτων. χαὶ. ᾿ δια παύτων, ᾧ ἐν πᾶσιν ὕμιν, “ν} 8 ἑκαάσω ἰς- 

᾿ς μῶν ἐδόϑη ἡ: ἡ χάρις ἐτυχ, “Ὁ μέξῳν τὸ τῆς δώρεας “ 5 Χριρού. διο λέ- 

» Ὰ ̓Αναξαὶ ἐξ ὕψορἠχμαλὼ ορὸΜ αἰχμαλὼσίῶν, (δ "ἔσω 

- δ μοι ἀΣ τ ὑθεϑύσσαι, (Τὸ ς δὲ οἀνέξη, π ὅν εἰ μὴ ὅτι πχα 

᾿ ͵ 
2 οἰκογοι φᾷ. χα 

Ὁ] 

“ΝΣ 

, αδαγεναϑε. Ια, 

ζὠδυίᾷ ϑε. ια 

. χὸς Ὁ θέ χο, ἢ ἵνα μυηκέτι ὼ Σιϑυνέ γηπιοι οχλυδωνιζόμϑροι κα κι πεν 

δα χρὶ μυὴ ἃ 

Τ. ἡδίαις αν. '. κἭἥξ κλεηβέτω, μᾶλλον ὃ δ) κοη!α ὦ Ἵ 

ΠΡΟΣ ΒΦΕΣΊΟΥΣ. 

κατέ τοώτον εἰς ὡὰ χ κατώτερα μέρη Δ γῆς: ὃ ὁ καταῦας, αὐ 
τὸς δξῃ χα! ὁ ̓ύαβας ὑ ὑπεράνω παϑτων πὴ οὐρδενών, ἵνα πλη- 
᾿ρώση ζ πωντα. καὶ αὐτὸς ἔδνυκς (ὧν. » μδὺ: ἡὐτορόλοις Κι ὃ 2... . ἢ 
ποξοφήταις, ζοις δὲ ,δδαΠελιςαρ, τοιβ ὃ ὅποι μδύας κα Ὁ διδασκά- Γ | 

λοῖς χσϑὸς Ὧ καταρβίεσμιὸν 1 τὴμ αἰνέων. εἰς ἔρον δειαρκὀνίας, ᾿ β 

εἰς οἰκοδομίω τοῦ σω σώματος Τὰ τἢ ΧΕ ροδ' μέχεὶ ὰ κατου)ήσω μὴν 
(ὦ πώντες εἰς τω πνότητα τῆς πίςεώς, Καὶ Γ ὀλιηνώσεως 0ὅ 
ἐού τ Θεού, εἰ εἰς ἀῤδρα, τέλφον, εἰς μέφον ἡλικίας 5 5 πληρώμα- 

1 

α.Κορβ.ἃ 

δαφερόμδμοι παντὶ ὀὐέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐ ἐν ΤῊ ἡ κυδείᾳ 
ὀὐϑεθόπων, ὧν πανουργίᾳ χοὸς τίω μεϑοδείων τῆς πλάω ς᾽ 
δληϑεύοντες ᾿ ἐν ἀγαπη, αὐξήσωμδυ εἰς αὐτὸν αὶ παύτα Ὡς ̓ 
ἄξιν ἡ κεφαλή, ὸ Χρκοῦς, ὀξὲ παν τὸ σωμα σίυυαρμιολοιλο. 5... 

μῆνον κὶ Ὄ συμιξιζαζόμδρῷ. διὰ πεέσης ἄφης τῆς τ ρηγίας, 
κα οψέργφαν ἐν μέτρῳ «νὸς ἑχαίςου μέροις τίω αὖ ἡσιν ζ 
σώματος ποιεῖται, εἰς οἰκοδομίω ἑαυτού ἐν αὐγοπη . Τοδτο 
οιἱῦ λέγω ἴα ̓μδρτύρομεαι ὁ ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς τἴδαπα- 
πεῖ, ̓καϑυς καὶ (αὶ λοιπὰ ἔθνη αἰδιπατῶ, ἐν ματαιότηϊς (ο΄ 
νοῦς αὐτῶν, ἐσκαϊεσμκένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπιλλοτειωιϑῥο 
τῆς ζωῖς Τὰ Τῷ Θεοό, δια τίω ἀ: ἄγνοιαν Σ' οὖσοιν ἐν αὐτοῖς, δεα πίων " 
“πῶ βρῶσιν Φ καρδίας αὐτῶν »δἴτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοις ; τοί- 

δῶκαν τὴ ἀσολγείᾳ, ἀεε ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πεώσης ἐν πλέονε- ᾿ 
ξᾳ. ὑμεῖς 3 οὐχ οὕτως ἐμάϑετε ῷ Χραςὸν, ἐγ αὐτὸν ἠκού- 

σατε, καὶ ἐν αυπο ἐδεδο Τα, καϑως δξην δληϑεα ἐν τῷ ἰησού, 

᾿λποϑεόϑοα ὑ ὑμᾶς καὶ γίου φερτέραν ὀῤαφροφίωυ ἡ ὧν παλαιὸν 
ἄνϑρθοπον 7 Σ᾿ φϑερόμδρον κ΄ μὰ τι οἰδιϑυμίας Ὥς ἀ ἀπάτης, ̓δϑα-- 

νεουαϑσα Ὁ 3 τῷ Ὁ πνεὐμιαῖε Τῇ τὸ γοὺς ὑμὴν, καὶ [ ἐνδυσαιάχ᾽. τὸν καρ: 

νὸν δώϑοϑθοπον ῷ κ᾿ Θεὸν κι ραϑέντα ἐν δικοηοσωῃ καὶ,  ὁσιότηῖε 
τῆς δλιρίβε: δεὸ λοϑέμδυοι ὃ Ὃ ψεῦδος, λοιλειτε ἀλήϑεανϑ ὅ- 

κασος μῷ 75 πλποίον αὐηοᾷ, ὃ ὅτι ἐσμὲν δλλήλοιν μϑλη. "ὀρρέδε- 

ὡμδρτανετι. ὁ ἥλιος μυὴ ὡ) ιδυέτω οἶπι τῷ πτρορ-- 
Ἡσμιῴ ὑ ὑμῶν, μῆπε δίδοτε τύπον 7 διαζέλῳ. 9) κλέγων μη- Ν "ἢ 

αξθμδυος τὸ ὠγαϑὸν ταῖρ' " β Ἀπραὶν ἢ ν,ἷνα ναἴλῃ μεπεδιδόναι τῷ χρείαν ἐχόνπὶ ΠάΣ λύσὺς δώ: κιρνᾷ 

Ῥωκκ.α.Τ' ᾿ 

4 



Κολ.γ7γ.8 

Απνρόφου 
δι φιεμῖν. δ᾽, 

Ῥωρι. 18. 

«.ϑισ.σἹ.Α 

Κολοσ. ἡ.Α 

ἡ 

Η εθς ἐν 

ε 

8ὃο} ᾿ Ά Π ΙΣΤΟΛ ἡ: 

πεϑς. ΤΩ ἢ χίμαρος ὑμὴν μὴδοτερῥνίϑω, Σλλ ὁ ἄπς ἀγαϑὸς 
70) ᾿ΊἼςς ἀβείας, ἥανς δῷ. χάοανῖ Ος: ἀκούοισι. Καὶ 

μὴ λυπεῖπε: ὩΣ ὁ πνῶμα τὸ : αὔγεον; ΤῈ βὐΘεοδ Ψ ἢ ἐσφερίγεϑητε ἐς 

ἱὲμιέραν Ὑἰπολυσρωίσεωρ. πᾶσα πικρίων καὶ Ιϑυμὸς Ἂ ὀργ" Καὶ 

κραυγὴ ΘΙ ̓ βλασφημία τη ἄς ἰόμυ, σὶὰ ποίσῃ κα- 
᾿ 

χέᾳ" ̓ γριῶε ο εἰς δλήλοις Φρηφοὶ, δὺ 5. αὐχνοὶ, χαριζόμδυοι 

ἑαυτοῖς καϑς καὶ “ Θεὸς ἐν Χραςω ἐχαρίσατο, ὕμιν. 

Γύνεαϑε οὐ Ὁ μιμήηπαι ἡ τού Θεού, ὡς τέκνα ἀγαπητοὶ, Καὶ πε- ; 

οαπαδτε ων; ἀγαύπι, κριϑωὺς καὶ ὁ Χραςοὶ ἡ ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ 

αὐρίδωκεν ὁ ἑαυτὸν υὑπυέρ ἡμλύπσεοσφορ "ἡ θυσίαν τῷ Θεῳ, 

εἰς ὀσμαίευ βὐωδίας. ̓ Πυρνεία ἢ χρὴ πος ἰκαϑαῤσία ἢ ἡ πλεονέ- 

ξᾳ μηδὲ ὀνομαξέϑω ἐν ὑμῖν, καϑῶς π εἰ ἁγίοις, κἡ αἰαρὐ- 

της ᾧ μωρολογία, ἢ ἡ εὐτραπελία, λα γτα, λα μαλ-᾿ 

Ε λον' εὐχαρικία' ἴω γὰρ ἐξέ χνιίσκομνς ἐμ πας ἢ πθρνίθ», ἢ ἢ ἀ- 

κάϑαρης, ἡ πλεονέκτης, ὃς ὅξην εἰδωλολοϊφης, ἀκ ἐχϑ ΧΑΊΡΨΟ- 

μίαν ὃν τῇ ἢ βασιλείᾳ ΤΩ Χραςοῦ καὶ ̓ Θεοῦ . Μηδεὶς ὑ ὑμᾶς ἀ-: 

πατάτω κανσὶς λόγοις" διὰ Ταῦτα »» ἔρχόται ἡ ὀργὴ Τῷ Θεοῦ 

ὦ ὧν ἤοις τς ἀπειθείας. Μὴ οὖ γίνεοδε συμμέτροι αὐδ' 

[ἦτε γαρ “Ἰῦτε σκότος, νιΐρ Ὁ δὲ Φῶς ων Κυείβ: ὡς τέκνα, Φωτὸς 

Γ «ἰξιπαίότε. (ὁ γἢ καρπὸς ΤῈ ̓πνεύματος᾽ ἐν πιάση ἀγαϑωσίώωη 

φ-πο ἈκοονηζειΝ, κεετακάεαοςς ματα, Λτελχῖς καλὴ αν τ ΎΎΡ δ: 

χρὴ ' δικαιοσίυῃ Ἂ δληϑείκ" ) δοχέμιαζοντες ἧς ἔξ γ οὐάρερονῳ 

Κυράφ" "κοὶ μη ὶ συϊκοινωνᾶῖτε Ὅις ἔροϑὶς τοῖς ἀκαρποις ὅ σκό- 

τοις, μᾶλλον ὃ κοῦ ἐλέξλατε "ὦ γὸ κρυφὴ ἢ γνόμδμα ὑπ αὐ- 
Τῶν αἰαρὸν ὄξικαι λέγ. ᾧ δὲ παῦτα ἐλεβ [χόμϑυα, κὑσὺ ὧδ 
Φωώτςι φανεροῦται πᾶν ὅθ ὰ φανεροίδρον ὦ -φῶς ἄξι. διὸ, 

" λέγᾷ ἔγέραι 0 ὁ καϑεύδων, καὶ ἀνάφα ὡκ Τὴ νεκρῶν, » ΚΦΗ ἡ ὦ ι- “ἢ 

"ἃ Φαυσὲ σὺ! ὁ Χραςύς. Βλέπει οι ὁ πῶς ἀκριξῶς φεξιπαίειτε, 

μι ὡς  ἀσοζφοι, ΔΝ. ἧς ὑφοὶ, ἐξαγρραζόμδροι ᾧ καιρὸν, ὅτι 

αἱ ἐμέβαι πονηραί. εἰσι. :Διὰ Ὅδτο μη ϑίνεθι ἄφρονες, λα 

σίωυιέντες π Ὥ ἐδέρημαά .» Κυρίου. μον μ᾿ ΑΡΑΡΤΝ μὴ ̓ν 
ΚΌΨΟ ᾽ν 

ΣΟ παδννοΣ δος «χὰ ποτα; Ἄγε σ᾿ δ." νἄχ δε; ἀρ ιῖρε Σ τον .- 

, 

{μδνον. ἃ 

4 

2 φωνς. εἰαιὶ 

ς- 

δ μᾶλλον. τκ 

εΧοιροῦ, ᾶς: 
“.9.:} θ 

ΝΕ 
{αυπς, «,ὦἃ 

4 Χρκτὸς. « 

"ὡς, ἀνε. κα ΝΣ ϑέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυὰν 

ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΊΙΟΥΣ.. Ν 

Θεῴ Καὶ παφεὰ, υὑαποήασόμδμοι δλλήλοις ἃ τὴ Φοβῳ ἐΘεοδν 

᾿Αἱ γαυάϊκας τοῖς ἰδεέοις ἀὐδρασιν᾿ υὑπροτίοσεθε ὠρΊῷ Κυ- 

δίῳ, ὅτι 0  λὐήρ ὄξι κεφαλή τῇ ΤΙΣ γαυαρως, Ἢ ὡς ᾧ ὁ 0 Χριςὸς ἐπ 

Φαλή τῆς ὀκκλησίας, "ἡ αὐτὸς ὅξιο σωτήρ Ὥ σώματος" ΝΣ ὡς- 

ψ» ἡ ὠκκλήσία υὑαστοίονεται Τῷ Χραφω, οὕτω ᾧ αἱ γυναικός 

τοῖς ἰδίοις λό δραίσιν ων παντί. Ὃἱ ἀὐδρεςς αἰγαπεῖτε τας ἐκ 

γαικας ἑαυτῶν, καϑῶς (ὁ ὃ Χόκρος ἐγαπησε τίω ἐ ὠκκλησίαν Ἀ 

ἑαυτὸν ν» χϑοέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτίωυ γιώση, καϑαρα- 

σοῖς πῷ «λουτρῷ Τὸ ὕδατος ὃν ῥήματι, γα «ρα φήσῃ, ̓αὐπίω᾽ 

ἑαυᾳ ἔνδοξον πίων ὀκκλησίαν, μή ἔχουσιν απῖλον, ἡ ̓ῥυϊεδα,, 

ἤτι δ Οιούτων,. δλλ᾽ ἵνα ἢ αἷγια, χὰ ἀμωμος: οὕτως ὀφείλουσιν 

Φῷ λὐδρες ἀ ἀγαπαν᾽ ταὶ ἑαυτῶν γαραικας ̓ ὥρα ἑαων ἘΣ ᾿ 

μάτι: Ο ἀγαπῶν Υ ἑαυτοῦ γυναίκα, ἑαυτὸν ἄγαπα᾿ οὐδεὶς 

γα ποτε τί ἑαυτοδ σερκα ὁ ἐμίσησεν, ΝΝ ̓ὀκσρέφᾳ Ἂ ϑαλ- 

Ζ 

πε αὐτίω, καϑῶς Ὁ ὁ ὸ ̓ Κύρκορ᾽ 7 ὠκκλησίαν, ὅτι μδιέ ἐσπαίν ἃ ΖΗ 

σώματος ἘΡΕῚ ὧν της σουρκὸς αὐτοῦ κοῖς Ὡ “ὁ ὀρέωνι αὐδῇ 

“Ανη ζύτου καταλοψᾳ λύϑοθοπος ζ πατέροι αὐ καὶ Υ μη- 

τέροι, ὦ «ϑεϑσκολληϑησέ, «αξϑς τίω γασαικα αὐτῷ, Ὁ ἐσον- 

ται οἱ δὺο εἰς σεέρκα μίαν. Τὸ μυρηδκον Φότ μέγα ὅ ἀξὴν ὁ ἐγὼ 

ὃ λέγω εἰς Χο τον, εἰς Ὑ' ὀκκλησί Ἴ Πλίω Οὐ ὑμεῖς οἱ καϑ 

ἕνα, ἕκαρος τέωυ ἑαυτοῦ, γωραικαι οὕτως ἀγοπούτιω ὡς ἑαυτόν" 

» δὲ γωωὴ ἵνα, φοβηταῦ ἢ Ἵ ἀνόρα. “Τα τέκνα ὑπα-- 

κούετε Τοῖς σϑνάυσιν ὑμημι οΨ Κυρίᾳ ω" ἰχω γα ὅδ δικαιον᾽ Τῇ 

μᾶ δὲν πατέρϑι (ου Και ἱ᾿ σίω μητέρ: ̓  ἥτις ὄξὴν ὁ ἐντολὴ τοϑϑότη 

ἐγ , ἐπα ελίᾳ; ἢ γα, δ σοι γϑν ται, αὶ ἔσῃ μιακρφγφόνιος οὐ Τὶ πὰς 

γῆς. Καὶ. οὶ πατέρες, μὴ ᾿ αὐδοργιδτεζοὶ τ τέχνα: εὑμλς δλλ ὁ ὀκξό-. 

ΦῈΣ αὐτὰ Ψ νὴ ἐς ζ γουϑεσίᾷ, Κυρίου .. Οἱ δοῦλοι ὁ ἀωσνα 

κούετε Τοῖς κωρίρις καὶ σεέρκαι, μῷν 

λείαν ὡς ἀν ϑοϑοποώρέσκοι, Σ᾽ ὡς δουλοι Τῷ , Χριςού, ποιοιιῦτες 

ο,μεῦ ἀϑνοίας δουλόμοντες, "Ἴῳ 8 

Κυρίῳ ὦ ἀκ ὀῤϑρφόποις, εἰδότες ὃ ὅτι ὃ αν τε ὑκαρος ποιήσῃ αἰγα- 

ϑὸν δ π κομιεῖται ὥρα ξ σ 5 Κυρίου, εἴτε δοῦλος, εἶτε ἐλφύϑερορ. 

Καὶ οἱ κύριοι ᾳᾷ αὐτὰ ποιεῖτε χσοϑς αι, ἀνιέντες πίω ἐπει-- 

Εὰ Ϊ. 

μιῇ φόξου ΘΙ ἘΦ μου, ἐν απλὸ- 

ιϑ Χειοδ. ἡ τητι τῆς καρδίας ὑμῶν, εἷς τῷ Χριφῶ, ̓μῆ καὶ ̓ ὀφϑαλμοδου- 
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κολοσσΊ. Α 

τ. (ΕΒΡΊΣΤ. ΠΡῸΣ ἜΦΕΣ. 
λιωὶ εἰδότες ὅ ὁ οὐμδ" ̓αὐτῶν ὁ Κύρκὸς ὅξιν. ον οὐρανόϊς, ἡ "και τ 

᾿ ΠΡ καιρῷ ἐν πνεύματι; καὶ εἰς αὐὐδο ζότο᾽ ᾿ἀγρυπνοιίτες ἐν 

᾿επώπλλμοι ΥΧ ἐς! “ὦν. ὠσπὼ. Τὸ λοιπὸν ἀδελφοί μου, 

ἐνδιυαμοῦϑε ω Κυῤάῳ, ᾧ ἐν. τῷ κράτει τῆς ἰαϑος. αὐτοῦ ὥ- 

ϑύσαιϑε ἢ Τ πανοπλίαν τ' τοῦ Θεὰ “τσεθς “Ὁ δαμαὼς ὁ ὑμᾶς εῆναι 
τϑϑς τα  μιεϑοδείας. 1 Κ᾿ λαξόλου: ὃ ὅτι ὅΚ ἐςίν ἡμῖν ἢ παὶλὴ πρὸς 

αἷμα Ὁ σ σέρκα, »λα πσϑϑς ταὶ ὥρχας, τσϑϑς τας  ὀξοισίας, 
φεθς (ὅσ κοσμοκράτορας τοῦ σκότους ὅὶ αἱ αἰῶνος υτου, χσθὸς 
δ πνάμαϑεχα ὁ πονηρίας ὼν ζις ἐ ἐπουρανίοις. ΤΥ ἀνὰ-- 
λδξετε τίει πανοπλίαν τοῦ Θεού, ἥ ἱγαν δειυν.ϑητε διύτιρηναι ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾳ,, Ὁ ἅπαντα κατεργασοίϊϑροι οῇ φῆναι - ΞἢΤΕ οἶρὰ 

φϑιζωσώμδυοι ὃ Υ ὀσφώὼ ὑμῶν ἐν δληϑείᾳ, καὶ Ι ἐνδυσούμδυοι 

: ῷ ϑώραιχαι τῆς δικαιοσίώϑης, Ὁ ὃ ὑμωυδησοίμῆροι ἐδ νυ πόδας ἐ ἐν 

Ἷ εἐτοιμασίᾳ τοῦ δ)αηελίου ἣν εἰρίωνης, οὐ πὶ πᾶσιν ἀὐαλαξόντες 

“ἂν ϑυρέον τὴς πίςεως, ὃν ῷ ἢ διωυήσεῶε παὐταΐᾳ βέλη τοῦ. ἠονη-- 
᾿ ̓  ρυδᾳ πεδυρωμδύα. σβέδτι!. "Ὁ δ τίω ̓ αϑοκφαλαίαν τοῦ σω-- 

πηρίου δέξαϑε,ὺ πίω μα χαιραν τ ποῦ πνϑύματος, ὃ ὅδ ῥῆμα 
Θεοΐ, δια ποΐσης «αεϑσευχης καὶ δεήσεως τοθϑσευχὸ μδυοι - 

γπάση σσεϑσκαρτερησέ - Σ δεήσή θὰ παντῶν 7 α) χὰ [ων » Ὁ ὑτύρ 
ἐμοό, ὕ αμοι δοϑείη λόρος ἐν Φώοίξει ἢ σὑματὸς μου, ἐν πουρ- 

ῥησιᾳ γγωρίσοι 5 Ὁ μυφηδμον “ εὐαπελίου οὐσέρ οὗ ὑπξεσβεύω 

ἐν ἀλύσᾳ, ἵγα ὧν ἀυπὼ πωρᾷ ῥησιασωμιά!, ὡς δε! μὲ λαλῆσαί. 

ἵνα 3 ) δῆτε κὶ Ἂ ὑμεῖς ΧΟ κατ ἐμὲ τέ πρέρζοσω παύτα ὑμῶν γνω-. 

ρίσῳ Τυχεκὸς ̓  ἄγαπητος ἀδελφὸς καὶ προς διαΐκονος ἐ ἐν Κυ--. 

ἃ ρῷ, ὃν ἐπεί ψα χσϑϑς ὑμὰς εἰς ἀύ τὸ Ὁ δτ ἵγα γνῶτε ΧΟΥ͂Σ 
ἡμῶν, καὶ ᾿ὐρακαλέσν τας καρδίας ὑμῶν. Εἰρίωη Ὁ ζις ἀδελ-: 

Φοις. καὶ ἀγαπη μ᾽ πίφεως στο  Θεοδπαῖϑος και Κυρίου ἵησοδ 

Χοκρού. Η δας μ᾽ παύτων ́  ἀγαπώντων Υ Κυριονὴ ἡμῶν" 

Ἰυσοαῦ Χριςον ΦΨ ἀφϑαρσίᾳ. Αμίω. 

Πρὸς ἐφωίαρ ἐρξαφ» Συτὸ ῥώμης δια Τυχαι' 
Εν εἴχοις τιζ΄. 

α᾽ 

β' 

γ΄ 
͵ 

σ; 

83 
ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟῪΥΣ 

Ἐχιςολὴς Παύλου. ᾿ 

κὰ ὃ ραΐων, 1. τὴς σκιαῖς τῷ νόμου χαὶ τῆς πος τον πῶλον χω- 
ΚΑ Θυς δ’ οὶς ζωτως μ  δυυύα οἱ ϑυσιωϑίεῦαι, μαθὼν ὁ ὁ διπίςολος 244Φ4 Φιλίσ- 

ΓΞ: ταῦ ῷ ΚΣ ΧΟ οδὺ ἐἰσοδέχεται αὑτῶν μ᾽ πίσ!ν, Ὁ συ (α)ν4 μφημμονθυν, αἰτῶν’ ἔπειτα 3 

διηγεῖται ὡς ἀπελογήσετο ὧν Ρ ὦμη, καὶ ὁτὶ τἰνὲς αἰεὶ βαρᾷς γερόνασιν, οὖν ζοις δεσχκοῖς 

ᾧϑῦνον αὐτῷ κινοιώπες.ἔ επειτα αὐὑτοις αρϑϑτφέπεται ἀιλήλϑυς αἶγα πάν, ὀξνοούμδοος τω τῷ 

Σωτῆρος φιλαρθρωπίαν, ὁτί Θεὸς ὧνς αὐύρωπος γγέγϑνε δὴ ἡμας. εἶτα αἰϑὶ Ὁ τἰϑεηο μῆς χὰ 

ᾧ παλα οί γόμου δ᾽ αλᾳθῶν, ἀνποδάκνυὺφ λριπὸν ϑιογάν γε ρῆοϑαι τίω τὐξετομάο λαμ- 

ζαϑων ἀφ᾽ ἑαυ» ὁ «ὐράδηγμα, ὶ ὦ λέγων, ὃ ζαῦτα πϑώτα ὁ ἤγημθ! δὶ Τ᾿ Χ οιφὸν ὦ μίαν. 

δ τ Τὰ δὲ διδωσκοζᾳς ἢ ἐπί αὐϑ εζο μην , ἢ ϑυλογίᾷς ἀδθιὶ ὠπατῆσσῃ, (εμψα κῶνος σὴ 

εἰπὼν ὀϑροιὶ (ἢ τῷ Χδιςού, ᾿ὐποδέχεται Φιλιππησῖοις δ τί ασϑϑς αὐτὸν τῆς κοινωγίας. 

δὸσιν ὁ πσοϑτοενψαί νϑμος πάλιν εἰξζα ἢ ἀὐφιὶ τελφοῖ τω ὄπιρολω. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΑὙΤῊΝ. 

ΟἹ Φιλιπηπήσιοι, τῆς Μακεδονίας ἧσὸμ ἐσὺ μήξσπολιν Θρασειδονίκης, “πογλὰ δὲ 

αὐτοῖς ὁ ΠΠαῦλος χϑτα ὶ μὔρτυρῇ. ἐν δεσμοῖς δὲ ὧν ,ἔχραψε τίω Ἐχιςολίω. τ᾿ μ» τίω 

πορφτἕου Ξπυλογίαν ἧς ἐμνήοϑη οὐ τῇ πσοὴὺς Τιμόθεον, αὖϑις ἐδύϑ»». ἤσθρ δὲ οἱ πο ΝΣ 

δζοὶ Επαφρφδίηου θὰ τὐιὸ γρείαν πέμιψαυῆτος αὐτῶ, ἐν ζούτω καὶ γνωσύμϑροι ζὸ κατ᾽ 

αὐηὸν ΟΝ, δὲ ἐθορυξοιῶτο ἀκούοντες ἐν δεσχκαῖς δὴ) ὧν ϑιϑαίσκόρον, αὐτὸ ζοῦτο »φαφῴ αὖθις, 

ὡς μι δεσμὰ οὐ ̓ λιρύζου πσεϑξενα, χαραῖς, δὲ (θόλον ὄφφλω τῇ , Διὰ ὦ αἰχῦ' Χειρού δῇ. 

καλού πόεται δὲ χα δν [ουδα! ὯΝ) οἵτινες ἐν καξϑορῖματι Χ εὐσιανισμοῦ διε ρον Ω Ὁ κήρυ- 

“4μα. μτ' πίμηῆς δὲ φαίνεται γφαφῷ ζῷῶς Φιλιτισρησίοις: ἐναίρετοι γὸ ἦσθρ. ἐζμύλει ζω κα πορ-- 

φυρφπωλις, ἐνγαῦθα ὁ ὁ ϑρρχισεζω αἰ γωγρς Ὀλίσευσιν, ἐνζωῦλα. ἐτυ τ] ς. οϑέω μῶν ὃ σ Σδιλαυα.-. 

"οὐ ὁ Παῦλος ἑσωῦ μ! ςραηγῶν,οὶ ς ον σειυαρπαγής αὐτὸν τυτήησόρτες, τέλος ᾿ἀν, 

σδρμηρ" ἐγαυθα, ὁ δεσμοφύλαϊξ πιφούσαις ς στε δ δὴ οἱ οἴκω δον ἡ ἐραγηΐοϑν. ζωυτα ποτα ἃ αἵ πρὰ 

ξᾷς φασι. μδρτορᾷ αὐτοῖς πίς!ν, χαὴ κινδέίίοις Αἰαῦξ, αὐτῆς, ταὶ χυδ9 ς δὐ ποίαν δχιῤῥεπῶς 

ἔχφ'. Ὁ" πϑότα σφόδρα ὅλον ἀύοις Φαίνεται. τ 
κ' 

ας λα ζ: ΤΗ͂Σ ΑΥ ΤΗ͂Σ ΕΒΙΣΊΟΛΑ ΕΣ. 

Ευϊδρισία ἐαῇ ἃ Φιλισπησίων ἀρετῆς, εὐχὰ πελειωστὼς. Τηρὶ γ᾽ πγϑυμιαπίκο βρκ μιὴ ἐν ραὶ ὅ ὃς ὅδ! μέριησις ἽΝ 

Διήγησις πῆς ἑαυτοί διαγωγῆς ἀγωσιοικῇς καὶ  γεοϑυμίας. ϑαγώτου Τῇ Κοκοοΐ, 

ΤΙ αραΐνε σις τὴς κα Θεὸν ἀκρονοίας, ᾧὶ τῇ ἤς δέ ου ζωῆς. Παραινέσᾳς ἴδγαι ἀνῶνγκαὶ κοιναὶ παΐχων. 

Πεφὰ Τιμοϑέου χα ̓Επαφροσγτνυ, οι ἀπέρηλε οὸς αὐτοιῇ, ̓ Αποδρρῇ τὴς ὑὐπορελείσης ἜΠΜΗΝ, διακονίας. 

4 : .. 

Ἂ , ἘΠΕ, 



α.Θεςια.Α 

Ν 7 “πηδὸ ἡ κ 7 Ν 

Ἴπ ΣΦ }} ρος ᾿ 
ν 2 

84 δὲ ἀπ ἃς ; 

ΠΣ σαν ΨΝ Ἴ 

Ὄρ- ον 
ὩΞΩ ἐλ) 

Η ΠΡῸΣ ΤΟΥ͂Σ ΦΕΛΊΠΠΗ- 

ΣΙΟΥΣ ἘἐΠΙΣΤῸ ΛΗ. 

Ν ΠΝ Ἶ ἐν ΑΥ̓ΛΟΣ καὶ Τημόϑεος δοῦλοι ἴη- 

ἡν σού ΧΚοικςοδ, πασιζοις αγήοις ων ΧΘΆςω 
δὴ «4 “Ὕ Ψ ᾿ ΄ ον 

νι ἴησοί Ὅς σιν ἐν Φιλίσσοις, σὰω ὠ7ι-- 
᾿ ΑΛΆ. ! ᾧ δὲ Ι , ] τὸς ὉῊΝ Χ Η 

Ν ἁσκοποις ακονοις , ἌΣ ΩΝ ὑὰ Ὁ εἰ 

ἣ ρίωνη ὄστο Θεοῦ παῦὸς ἡμὴ ὦ Κυράου 

Ἄγ ψε τὰ ἰησού Χοιςοό. Εὐχαριςῶω Τῷ Θεῴ 
- ΝΕ ας τς. ο» ωο- Ι ε 

πκ θη μου πὶ πάσῃ τὴ μνείᾳ ὑμὴν (πάνητε 
». ΣΤΡ .λ Ἵ ἡμὴ “τὰ ΟΝ “ 

ἐν πάσῃ δεήσά μου ὑπερ ποίων ὑμὴν μῷ χᾶρας Τ΄ "δι ΤοὶΣ 

μϑυ(ΘΟ ι τὴ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς ᾿ἀήελιον, Ἔσο τσρϑότης 
ε 2 ΄νΝ “» λ ἝΝ - «9 

. ἡμέρας ἀχρα τα νων, πεποιστυς αὐτὸ Τοότο, ὅτι Ο ἐναφρξάμϑρος 

4. ἘΞ σῦς » ᾽ !. »ἱ ε ᾿-- 

ἐν υμν ἔροον ἀγαϑὸν͵ ἐιτελέσφ αχδας ἡ μερᾶς ἰησού Χεκροῦ, 

χαϑῶς 581 δίκαον ἐμοὶ ὅτὸ Φρονειν ιἱχσέὲρ πῶντων ὑμῶν, δια 
ν » » ἴω ς “" .] Ἂ» τ ὍΣ 

ὃ 09 ἔχήν μέ ὡν τῇ καρδίᾳ υμαᾶς, ἐν δ ις δέσμιοις με; ῷ 
Τῇ ὑἢ 

πολογέα, καὶ βεξαιωσά Τὰ δα ελίου, συϊκοινωνοις μου ὃ χα- 
; - “»» ] Ι »ῆλ ε ὶ ε,» 

Β ρχτὸς πάντας υμᾶς ὀνταξ. Μαρτυς γὰρ μου ὅξην ὁ Θεος,ὡς ἐ- 

πιποϑῶ πᾶντας ὑμᾶς ον «πλαϊχνοῖς ἰἡσοδ Χοικςοό " καὶ ζοότο 

χσθοσεύχομα!, ἵνα ἡ ἀγαπή ὑμῶν ἔπι μλλ(ῷ ὦ μαλλον πε- 

δ κοσεύη ὃν ὦ) Ζιγνωσῳ καὶ πώση δ ο: εἰς ὃ δοκιμάζειν ὑ- 

ΤΟ διαφέροντα, ἵνα ἥτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀἰπρόσκοποι κἃς ἡ- 

μέραν Χδάςοῦ , πεηλήρω μδύοι καρπῶν δυο οσίώσης αἷμ διὼ 

Ὁ ἴσο Χρισού εἰς δόξαν ἃ ἔπομνον Θεοῦ. Γινώσκᾳν 3 ὑμᾶς 

βούλομωαι,ἀδελφοὶ, ὅτι φ κατ ἐμὲ μᾶλλον εἰς χοθοκοπὴ ν Ὁ 

᾿δαήελίου ἐλήλυϑεν, ὥςτε (ὅν δεσμιουὶ μου Φανεροις ἐν ΧΚρι- 

τῷ “χυέοϑοι ἐν ὅλῳ Ἰῷ πρωτωρίω, καὶ Ὅις λοιποῖς πῶσι, καὶ 

ξο πλείονας ἢ] ἀδελφών ἐν Κυρίῳ, πεποιϑύτας Ὅις δέσμιοις 

ΓΟ μου, «ὐ Ὁ κὀτοτέρως τολμᾶν ἀφόξως (ὃ λόγον᾽ λαλεῖν: Τονὲς 
ἜΝ ᾿  ΝΝ » 2 Ϊ Ν.-. 

μδὺ καὶ δια φϑύνον ( ἔριν, φινὲς δὲ καὶ δὲ εὐδοκίαν Ὧν Χριςον 
. ΝΣ ΝΥ Ε ᾿ λ λ τον » 

κηρυατούσιυ. Θ μϑὺ δ ἐριϑείας ᾧ Χριςον κατα [ Μουσιν ἐχ,, 

Ἃ 

" 

14} τίς Ια... 1 

Η ϑϑεν, 4 

λσκοποιμῶ Τίς. 

[4 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠ. ὃς 

ἁγνῶς, οἰόμδυοι θλίψιν ὀἰιφέρειν (ῖς δέσμιοις μου" (ὦ δὲ οἷ 

ἀγοίπης, εἰδότες ὅτι εἰς δστολογέαν ᾧ διατἰελίς κεῖμαι. Τίγαρ; 

᾿ πλίιὺ πανὴ ζφπω, ἐἴτε τοϑϑζφασή, εἴτε ἀληϑείᾳ, Κραςὸς καταΐ- 

Ἄβπι καὶ ὧν ζύτω γα] ρω,δλλαὰ Κα] χαρήσομαι - οἴ σθαι.) ὅτι 

Οότό μοι δστοξήσεται εἰς συτήρ ίαν διαὶ τὴς ὑμμ δεήσεως, καὶ 

ὁ) πιχορηγίας ᾧ' πνδήματος ἰησοῦ Χοαςού καὶ τί ὭἜστοκα φᾳ,-- 

δοκίαν ᾧ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰαιευϑήσομιαι, δλλ᾽ ἐν πα-- 

ση πουβῥησίᾳ, ὡς πεΐντοτε, καὶ νι μεγαλιωϑήσφται Χραςος ἐν 

τῷ σωμαπ μου, εἴτε διὰ ζωῆς, εἶτε διὰ ϑευϑάηου " ἐμιοὶ “)» Ὁ 

Γ 

διῶ Χο τος καὶ Ὁ Σστοϑανεῖν, κέρδες. εἰ δ τὸ ζϊω ἐν σονρχὲ, ἢ 
»» Ι! - λ ν] [Ὁ ; [ ἜΝ 

(ὗ τὸ μο! καρπὸς ἔρλου, (ὃ πὶ αἱρήσομιαι οὐ γγωράζω.. σἄνεχο- 
ἵ »» κα λυ ΪΙ "] ἼΌΝ .» “ λ 

μα! γωρ ὠκτ δνο,τίω ὀιϑυμίαν ἔχων εἰς “ὁ Δῤαλύσομ, ΚφᾺ 

σίϊυ Χραςώ. φῇ, πολλῷ μᾶλλον κρειοσον " “ὃ δὲ ὠσιμϑυφν ἐν 

τῇ σεωρκὶ, Δϑαϊίκαιότερον. δ ὑμας. ᾧ “Ὁ πεποιϑτὺς οἰ δὸς ὅτι 

υϑμώ καὶ συμπα οι δώ πᾶσιν ὑμῶν εἰς πίω ὑμὴν πσοοκὸπὴν 
᾿ 

“- 9 93 λ “ », “Ὁ λ ε ἌΨῚ 

ςτυ ἴησού ἐν ἐμοὶ, δια τῆς ἐμνης πωυροισίας πῶλιν χσθοςυμας. 
͵ 

γ ἽΜονον ἰξίως Τῷ δ ατλίου τοῦ Κοαςοδ πολιχ ὑεῶε, ἵνα εἰ-- 
3 λ τουλὶ ε “ ἡ »ῸἋ πες, Σ᾿ λ λε ε 

τεέλϑων καὶ ἰδὼν ὑμας, εἶτε πων, ἀκζούσω (ῳ “θα ὑμῖν, ὅτι 
Ι », ες Ι ἰδ Ὁ ἐν ᾿ς  ὐδν »ν} 

ςήχετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μέᾳ ψυχὴ ,. σὰυαθ λοιυτες τῇ πίςᾳ τοῦ 
᾿ ΝΠ Ἃ ! ; νι. γὼ α» ΩΝ 

εὐαἰελίς, Καὶ μη γηυρόμϑρμοι ἐν μηδενὶ ὑσυο τ δύτικειμῆμων, 
“ . “Ν [9 »ἱ “1 ὃ Ι εἰ ΟΝ λ Ι 

ἥτις αὐτοῖς μϑν δξδην ἔνδέξις ἀπωλείας, ὑμὰν δὲ σωτηρίας, νὴ 
ςἋ εἰς Ἢ ».- ε ᾿ » Ἃ 

Οὐτο ὅστὸ Θεοό, οπΌμν ἐχεερίαϑη ἡ στρ Χοαςού ἐ ῥβῦνον τὸ 
3 »Ἃλ Ϊ 3 λ Ἀ - χ 3 τ" Ι. ᾿ λ »Ἃ ὰ 

εἰς αὐτὸν πιςευφν, »»λὰ Οὺ ἸασΈρ αμὰν παοήν 3 αὐτὸν α-- 
“Ὁ »ἱ ΓΥ̓ 57 γι. Ὁ Δ ΩΝ. ! »Σ 7 

γώγα ἔχοντες σῇ ἴδετε ἐν ἐμοὶ, καὶ γι αἰκούετε ἐν ἐμιο!. 
», μΜ4ᾷα Ι Ν᾿ Χ : τ τ ἜΤΟΣ " ἊΝ "Ὁ Γ »" 

Εεπς . φὐράκλησις ἐν Χρίςῶ, 6 Ἰ φϑραμῶ ΟΥ̓ Αγ)  δηε 

τἰς κοινωνία πγευμαόος, ἀπινα ασλάγχνα Ὁ οἰκάίκρμοι, πληρω-- 
" λ λ ς τς, ἐν ᾿ϑα “Ὁ. 3 ἊΝ Ὰ5 » 

σοῦτέ μου τίου χαρὰν, ἵνα, “ὁ ἀὐτο Φρονητε, δι αὐτίευ ἀγάπην ἐ- 
Ἵ ν. ἃ Ὁ" , ΧΑ. τ ς. “4 . δ᾽ 

χοντες, σύμλψυχοι, ἐν Φρονομυτες, μη δὰν κι ἐρέθήαν ἡ κανο-- 
᾿ ͵΄ ᾽ λιν ' ἀ Ὡς ὐρα τ πλενν ἢ ε- Ι 

δοξίαν,δλλα ᾿ (απεινοζψξροσὼυῃ. ἀλλήλοις ούμδμσι ὑπερε- 
εἰ Ωρ σὴς “τ ον ΜΙ γ σ.ν Ὁ 

χούϊας ἑαυδ μη ζω ἑαυτῶν ἑκαςος' σκοπειτε γαιλλα τὴ τὰ ἑτέρων 
. λ ΓᾺὉ» εἰσί ὰ Νν» κα “ν ἃ .» ᾿ 

ἕκαςοξ. το γὸ Φρονείόω ἐν ὑμαν δ᾽ ἐν! ριςτο ἴησῈ, ὃς ἐν μὴορ 
“Ὁ Ὑ ς ΙΓ... 3 ες δ. εὐ Ν ὙᾺΆ Ὁ ““ΨῳὉο» 2 

- φηθΘεδ ὑπάρχων, εχ αρπαλμμοον ἡ} σρετο δ ς σφ Θεῳ, αλλ. 

Δ 

ΧΟ χαρὰν τῆς πίσεως ἵνα, ὃ καύχημα ὑμὴμ φαὐθιοσεῦη ἐν Χρι- 
[ 

« Δ» λ' Ἱ λ γε ς- Ϊ ᾿ ; ἱ ἑαυ ἐκέγωσε,μορφίε δούλου λαδων, ἐν ὁμοιωμαπιϑϑρω--. 
Ἐ,ΠῚ, 

χυν β' 

Ἴ 

ἔφεσιγ.Α 
κολ.α.Β 

α λισ.β.Β 

Ματῇικ.ἃ 
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86 ἘΠΙΣΤΟΛῊΗ 
“τῶν ϑβνομδρος,ὼ . λὕματ εὐρεϑεὶς ὡς ἀύϑοφπος" ̓ἐταπείνωσεν 

ἑαῦτ, ϑυομδυορὺ ὑπήκοος μέχρι ϑανάτου, ϑανάτου δὲ νραυροΐ. 

Διὸ Ὁ ὁ ὁ Θεὸς αὐτὰν ὑπερύψωσε, κὴ Ὁ ἐχαρίσοινοἀυπὶ ὃ ὀνομα ηού- 

πέρ παν. ὄνομα, ἵνα ὧν τῷ ὀνόματι ἴησού πᾶν οϑνυ κάμη ὁ {- 

πουρανίων Ὁ ὴ Φλιγείωχ ὶ κατα χθονίων, ὅπασα [λώασαι οἱ Ὁ: 

μολογησηϊ) ὃ 01! ̓ Κύεμος, ἴησοις, Χοκτος, ες δυξαν ΘΩ͂ παϑός. 

ὥςτε ἀγαπητοί “μου, καϑως παύτοτε ὑπηκούσατε, μη ὡς ον τῇ 

αρεσίᾳ ΜΞ, μόνον, δὐλά γι πολλῷ μαλλο ἐν Τῇ ἀποισίᾳ. μΞ 

μὰ φόξου καὶ Ὁ ὅϑμου Τ ἑαυΐ σωτηρίαν κατεργαζεϑε᾽ ὁ Θεὸς 

γρ ἄδην ὁ ἀνεργών ων ὑμὴν ΟΥ ϑιλφ "ὦ ὃ ἐψεργεῖν κασὲρ Φ 

ἀὐδοκίας.. ᾿ΤΙάντα ποιεῖτε χωεὶς ̓ γρηυσμων᾽ κϑὶ [ διαιλονε- 

σμιωών ἵνα, “ἥυηώϑε ἀμεμπῆοι κὸ κ) ἀκέραιοι, τέχνα Θες ἀμώμητα 

ὧν μέσω ἥνεας σκολιαῖς ὁ διεοραμμένης, ὧν οἷς φ ίνεῶς ὡς 

φωξηρὲς ) κόσμλω, λόϑον Ὡης ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ 

εἰς ἡμέραν Χεκρό, ὅτι ἐκ εἰὸ κενὸν ἔδραμον, οὐδὲ εἰς κενὸν ἐ- 

κοπίασει, Δλλ᾽ Εἰ Ἀὴ ὁ ατένδομιαι οἴει τῇ τῇ ϑυσίᾳ καὶ λοιπουργίᾳ τῆς 

πίσεως ὑμῖ, χαύρω καὶ σύτχ δῷ πᾶσιν ὑμιν" Ὁ σὴ αὐὉ καὶ 

ὑταεῖς χαήρῖτε Καὶ ἱσυϊχαιρετε͵ μοι. Ελπιζω δὲ ον Κυρίῳ Ϊ:- 

ἐοἱ ι-.Α ἀευ ὭὍδ)' Τιμιθϑεον ζο;γέως πέμψαι ὑμῖν, ἢ γα καγῶ ̓ψυγω. 0 ις 

«.Κορ...Ὲ 

ζὰ τὸϑὰ ὑμὴμ. οὐδένα, γε ἐγὼ ἰσόψωχον ὃ ὁςτις γνησίως ἴχ αἰϑά 

ὑμλω. κ᾿ εραανήσφ' Ὁ “πάντες » ΩΣ ἑαυτῶν ᾧπτοῦσιν, οὐ ΤΣ τ 

Χραςοῦ ἰησοό. πίω δὲ δῦκι μίω 

τέκνον, σίὰυ ἐμοὶ ἐδούλάνσεν εἰς Ὁ Υ ον. ζουτον ιδρ οἰ 

ἐλπίζω πέμψαι, ὡς δὺ δὐ ἀπιδωΐο «ἷϑι ἐμὲ 6, ὀξαυ!. Πέποιϑα 

Α δὲ ὁ ἐν Κυράῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς λέως ἐλέύαμαι ἀὐαίκαγον ὃ ϑ ἡ-- 

γησαμίω ἐπαφρόδητον Φ ἀδελφὸν Καὶ σὥυεροον Ὁ συςα- 

ψιωτίω μου, ὑμλθο. ἀπόφολον, "ἡ λειτουρλον τῆς χξεῖας μου, 
πέμψαι: κσϑθς ὑμας ; ἐπεῖδε δὴνποϑῶν Μὴ πεώντας ὑμαξ,, (ἡ 

ἀδημονὼν, διότ, ἠκούσοιτε ὅτι ἠϑενησε' Καὶ Ὁ» ἠϑενησε φῆρα- 

πλήσιον ϑανάτω, ΝΛ ὁ ὃ Θέος αὐτὸν ἠλέησεν ἐκ. αὐτὸν δ μόνον, 

λα ἐκ έμιε. ὃ ἵγά μη “λύπην δι λύπη ᾿ Δ. «που δα οτέροος οαὖ 

ἔπεμψα αὐὰν͵ ἵνα ἰδόντες αὐτὸν, ποΐλιν χάριτι, κᾷγω ἀλυπό- 

κυλος ὠ. οἶκε δῆμος ον αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μ᾿ πάσης χαρας, 

καὶ τοι  Οιοὺ ἴοι; ὀγτμμοις ἔχετε, ὅτι διαὶ ὸ ὦ ᾧ Χριροό μυέ- 

Ὁ γινωσκέτε, δτι ὡς πατεὰ 

5 ..Ὲ 

μοι, α 

2 ὀργῆς « 

τ Χριςῷ, θ 

᾿ } οὔχω, "7 

Ι Χαιρο αὶ 

π δῶν. 7ια 

ε φση Ῥ ὁ ὑμδ!ὑρέριμα δ “τες μέ λέτουργίας. 

εΘερδ, α.ο. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠ. 

ΔΕ θανάτου ἠτζισε »αὐραδουλάυσιεμδμος τ τῇ ἢ ψυχῆ, ἕνα δα πλη 

Τὸ λοι- Γ΄ 
πὸν ἀδελφοί μου, γα ρεῖ: Ψ Κυρμῳ. ᾧ αὐτὰ λραφᾷν ὑμῶν, 

ἐμοὶ δκ ὀκνηρὸν, ὑμῖν 3 ἀσφαλές. Βλέπε: Οις κύνας, θλέ. 

πετεζοις κακοις ἐργαταρ, βλέπετε αὶ ᾿καταΐομίευ. ἡμεῖς γαρ 
ἐσμέν καὶ ϑατομή, δ πνόματ ̓'Θεώ᾽ λασράγοντες, Ὁ κσυχώς-- 

μδροι ον Χραςω α ἱησο καὶ “Κ ων σουρκὲ πεποιϑύτες οκαπ ἐ {- 
γω ἔχων πεποίθησιν κἡ ἐν σουρκί. Εἰἧες δόκει, ἀλλος πεποιϑέναι 
ἐν σαρκὶ, ἐγὼ μάλλον, τδατομὴ ὁ ὀχταήμερος, ὡκ γένοις ἴσ- 
Θϑιῆλ, Φυλὲ Βοιαμίν, Ἕδρανος ἐξ Ἐξραιων, κι νόμον 18 

΄ 

ἔλσαος, ἊἊ γ᾽ ζηλον διώκων ἢ Ὑ ὀκκλησιαν, κοῖς δικαοσέλυίω τίω ΒΕ 
ἐν νόμω δυουῆωος ἀμεμπῆος" Δλλ᾽ ἅτινα, ἰω μοι κάρδε, ταῦτα 
ἥγημαι δια ΧΩ Χραςον ζμιαν" δλλα μδιμοιῶγε καὶ ἡλουμαι 
πανταὰ ζημίαν δ᾽ δια νὰ ὑπσερίρον τῆς γνώσεως Χραροό ἔησοδ 
Τῷ Κυράου μου, δῪ ὃν τὰ παῦτα ἐξημιωϑέω, καὶ ἡγούμαισκύ- 
ἰἕαλα ζῇ, ων ᾿Χειρν᾽ κερδήσω, Ὁ εὑρεϑτ, "ὧν ἀπ μη ἔχων 

ἐμίω δικακοσίμΐευ πίω ἐ ὠκνόμου, “λα πίω δια, πίςεως ΘῈΣ 
«οὐ Ὁ ὡκ Θεοδ δικαιοσίλύϊευ θἶλι τῇ πίςῳ, » γνῶναι αὐτὸν καὶ 
πίω δαμιν τῆς ὁμαςείσεως αὐ, Ὁ κοινωνίαν τὴ παϑ»- 
ματων αὐτῷ ,συμιμιορφούμδυος τῷ ϑανάτω αὐτ .εἴπως α- 

ταν τή σὺ εἰς τίωω ὀξανάςασιν ΜΠ νορῶν' οὐχ ὅτι μδὴ ἐλαύον ἡ ἠ 
ἠσν τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ ΓΣΥ ἐκαταλοίξω, Φ « ὥ ται καϑε- 

λήφϑέω χχσὺ Τ’ Ἔ Χραςο [ησού. Ἔ, ἐμαυτὸν εἰ 

γέζομιαι κατε Ἀηφέναι : "ἕν δὲ, ( ἀμ μ ὀιλαν ὁ4με-- 

γὐδι Οις 5 η ἐμσοθθεν πα μο ἢ τὶ σκοπὸν διώκω εὐχὶ 

Ὁ ὁ βραιθᾶον τὴς δύ κλήσεως τε ὍΝ Χραςώ " [ησού. Οσοι 

οιμ τέλειοι Ὅυτο Φρονώμν: καὶ εἰ 1 ὁ ἑτέρῳς φρονεῖτε, (Ὁ Ουτο 

ὃ Θεὸς ὑμῖν Ἀποχαλύψψῳ ἷ"λίω εἰς ὃ δἐφϑασομῆω, τῷ ὐπὸ τοι- 
χε κανόνι, ὁ αὐτὸ Φρονεῖν. Συμμιζηται μου γίνεῶε ἀδελε- 
Φοὶ, καὶ σκοπεῖτε (οι; οὕτω τὐἰξἐπατοιιτας, καϑως ἐχέτε: τύπον 
ἡμαρ' πολλοὶ "» τδαπατουσιν, οι πολλώκες ἔλε 99) ὑμῖν, γα 

δὲ καὶ κλαιῶν λέγω, Οιΐ ἐχθροιῷ ΤῈ ἣν ςαιυρού δ' Χοκεού, ὧν δ 
τέλος απώλεια,, ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλίᾳ, καὶ ἡ  δὸξα ἐν τῇ αἰρώνῃ 

αὐτῶν, ζω ΤᾺ Φρονοιίτες ἡμὴ γὃ ὃ πολίσευμα ὃν οὐ- 
ἘΠΠῚ; 

Δ 

β.Κορ.ια.ἙῈ 

Πραΐξ.χγ.8 

Ῥωμεε.Β 

βιράν. 

Ῥῳμ 

----..ὕ.Ὠ...ὕ.ὕὕ....... 
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8  ὃῸὃΟΘ6πα ΕΠΊΣΤΟΛΗ 

ρανοις ὑπῶρ , οἷος ὅκα! σωτῆ εν ὠπεκϑεχο μεϑα Κύρκον ΐη- 

σοι» Κοαςὸν, ὃς μιξαοριματισᾷ Ὁ σώμα Φ (απεινώσεως ἡμῶν, 

εἰς ἢ “νέαι αὐτὸ συμμορῷον τῷ σωμάπ ἯΙ: ὄδξης αὐτε, 

κι πίω ἐνέρ γήαν ΤῸ ϑαύα ὅϑαι αὐτὸν καὶ υὑποπίξαι ἑαυτῷ 

παύτα. τ ρςτε ἀδελφοί μου ἀγωώπητοι ᾧ ϑ)}ιποϑ- 

τοι, χαρὰ Καὶ φέφανος μοὺ οὕτω ςήκετε ον Κυρίῳ, αγα- 

πητοί.Εὐωδίαν πωρακαλὼώ ἡ Σωωτὺ ̓χίω παρακαλὼ δ ἀω-
: 

Ὁ Φρονεῖν ον Κυρίῳ. καὶ ἐρῳτῶ κα!σε συξζυγε γνήσιε,συλλαμι 

βώνου αὐτως αἵτινες ἂν τῶ δαπελίῳ σϊξυή θλησοων μοι μὴ 

Κλήμϑυτος, χαὶ τὴϑ λοιπῶν σίξυεργῶν μου, ὧν α ὀνόματα ἐν 

βίξλῳ ἕωη ς Χαίρετε ἐν Κυράῳ παντοτε" πολιν ἐρφς, Σ ἡάως 

Ὁ ὥπιοροὸς ὑμὴμ γνωϑϑήτω πᾶσιν Δύϑρώποις. ὁ Κύρμος ἐπι. 

“Μηδὲν μεδαμναάτε, δ ἐν πον τὴ πτσοοστυχῆ καὶ τὴ δοή σά μ( 

δχαριςίας ( αἰτήματα ὑμὴμ γνωφ εζέδϑω «σϑὸς τὸν Θεὸν κα 

ή εἰρίευη τοῦ Θεοό καὶ κπυερέχουσα σαντο γομω, Φρουρησέ τας 

καρδίας ὑμὴμκαὶ ἃ νοήματα ὑμὴμ ἐν Χραφῷ [ησοά : Τὸ λοι- 

πὸν, ἀδελφοὶ, ὅσοι ἄξὴν ἀλη.ϑὴ, ὅσα σεμνά, ὅσοι δίκαιαι, ὅσοι ἐ-- 

γνα, ὅσου χσθόσφιλῆ, ὅσαι εὔφημα «Ἐ ὥς Φρετὴ ᾧ ἐἴ τις ἐπαι-- 
ἐῶν ἕ ἀκ» ᾿ τὸν ᾿ ,»,,͵(͵ὃὖὃϑ ᾿ 

νος, ταῦτα λογίζεϑε' Ἰῷ ἐμαΐϑετε παρελαίζετε ᾧ ἠκέσουτε κὶ 
2 Σ᾽» ᾿ !" ᾿ [ Ν» ε ᾿ -““Ὕ᾿ ᾿ ᾿ ᾿Ξ - 

εἴδετε ἐν ἐμιοὶ ταῦτα “δϑύοσετε, Κη ὁ Θεὸς τῆς εἰρίεω
ης ἐςτι μῇ 

εὐ ρυμ. Εχαρίω ἢ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅπ ἠδὴ ποτὲ ὁϑεϑα- 
λ 

( 
ε ᾽ Ν ᾽ » Φ,|ΝΝ νι ὯΨ ἘΣ ἐμὴν Ἂ 

λέτε τὸ τασέρ ἐμοῦ Φρονεν: τ ω 1. ἐφρβόνειγε ̓  ἡκρειαθε δὲ". 
ΕΣ φ »,κ [ ω 2 9 Σ Ὶ ν 4 Ι 

Οὐχ ὅτι καϑ' ὑςέρησιν λέγω" ἔγω γὸ ἐμαϑον͵ἐν σὶς ἀμιαύπαρ- 
ἌΠΣΝ, ἧσσον σῶν ΣΑΣ μὰν εἰν σανὴ ας ἡἠᾷ (ἢ . οἰδδ ἢ (οπεινουῶει, οἰσὰ κι φϑλοσεῦειν " ἐν παντὶ : ἐν 

δ ' ἜΝ, Ἐπ ΣΥΝ ! ; 
“ποσί μεμϑημαι "ἡ χορταζέοϑεωι κὸ πεινᾷν Ὁ θ

α οσεύειν κΚαυ- 

Ι 
φερε! ϑοη"παῶντα ἰομίω ἐνῷ ἐνδυναμιοιίη μεΧριςῶ πλίευ κα- 

“".)Ϊ " Ἵ “ἷ ΄ 37 λ λχ 

λῶς ἐποιήσατε συϊκοινωνήσαντες μου τῇ θλίψ. ΟἸδατε δὲ Καὶ 
" “ν ! εἰ » 3 “»"“΄“΄ᾳ“Σ;“ῳ »Σ) Ὡ ε ,ἷχὍ" ᾽ 

υμεῖς, Φιλισισδήσιοι, 01: ΕΥ Φρχη τα εὐα Πελίου, ΟΤῈ ὀΐξηλϑον α:- 
᾿ "κα 3 Ι . Ι ᾿ς 

πὸ Μακεδονίας, οὐδὲ μέα μοι ὡκκλησιαν ἐκοινώνησεν εἰς ρον 
᾿ λε ᾿Αγῶ ἱ « ᾽ ᾿ΚΣ, ΟΣ, 

δόσεως καὶ λήψεως εἰ μνὴ ὑμεῖς μόνοι, ὅτι (Ὁ ἐν (Θεασουλον ῥύη 

καὶ ἅπαξ ᾧ δὲς ἐς τίω χρείαν μϑι ἐπόμνψατεοὐχ δὴ ὁἰγιζι- 

τῷ ΦὉὸ δόμα, δλλ ὁ Ζιζοιτῶ Φ καρπὸν “ὃν πλεονάζοντα εἰς λο- 
ἐὐ σῷ ᾿ ΜΚ - " ὑετὸς -" ἜΣ ! 

φρυύμλν. Ἀπέχω δὲ πάντα κἡ “«Οὐὐλοσεύω" ἠεπληρφομιαι δεξά 

γε χίδρα ἐπαφροδιηου οὶ πωρ ὑμῆϑ, ὀσμίω δ)ωδίας,ϑυ- 

-“-ἢ ͵ 

. Μ᾽ η5 πνθο- 
ες 

μαπευμὰ, « 

ΕΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠ. 89 
σίαν δοικπίι, 4) ἀρέςον τῷ Θεῳΐ .Ὸ δὲ Θεός μου πληρφ! σά πᾶ- 

ἡ ν ὦ ε Ἃ »“" ἢ .3 ᾽ “ 

τ πε 5: ̓ : ὡν ἌΛθυῊΝ αὐδι ὃν δόξῃ, ἐν Χοαςώ ἵν:- 
(ὦ. τῷ 5 Θεω ὥπατελ ἡμδ)ῥὴ δόξα, εἰς Τυς αἰῶγας δ, αἰώ- Ὁ 

᾿ ᾽ ν ἐς, ᾿ Ι Ἢ ΜΝ ε » “4: .» 
γων.ἀμέω. Αασασοιᾶϑε πάντα αγεον ςν Χραςω ησού ἀκασεί 

ε “χΜ,ε,ν γ 2 « Ν « ζονται ὑμαὰς οἱ τ ἐμοὶ αἰδελφοί: ἀσσοίζονται ὑμας πάντες οἱ 
“ Ι ἡ εν» ἴω : ν { μ οο 
αὐγοι, μα λιςα 5) οἱ ΟΚ τῆς Καϊσορος οἰκέας . Η χάξας 15 Κυ- 

ρίου ἡμὴμ Ἰησοῦ Χοικτούδ" μτ' πᾶντων ὑμῆμ᾽. ἀμίω. 
λ 9 ᾽ ις ,,.3 ἸΩΣ ιν 

Προς Φιλισισσησίοις ἐγράφη Στὸ ῥώμης διε Ἐπαφρόσιτου. 

Εν σίχοις σῇ. 

Γ᾿ ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙ͂Σ 
Ὄχιςολης. 

ΦΞΟΛΎΤΗΝ Ἐχιςέλλφ διπὸ Ρώμως,οὐγν ἑωροικὼς δ αὐτοιὶ ἀκούσας 
Ὁ δὲ πἰδὶ αὐτῶν. καὶ δὲ “σοόφασις τὴς δχιςολὴς αὕτη. ζοις Κρλφᾳοτσα ς ἡ-- 

ἐς, γς (7) (ουϊλοντὸ τίνες αἰπατῆσο! σοφίσμασιν Ἐλχζευιχεῖς χτ' τῆς εἰς Ἰησοιωῦ “πί-- 

Πδ) βρῷ φεως, καὶ αἰδὸὶ δ" ον νόμω βρωμάτων, ἢ τύϑιτομς. ζῶ τὰ ποίνεου μ8:- 

δ δοκοῦν τῳ “ ΞΕ “ Γ).-» 175. 1 » ἢ " », ὸ χαὶ χοσῶτον μϑὼ θυ σθάςτων ) Θ ἐῳ, σὴ κϑηνᾷ Ἔ στο Ὁ σχϑηθες αὐτους “«εταξε(ηχέναι εἰς Ὁ φαῖς 
τὸς ὀῤηϑείας «δὰ ὅτι ὁ Χ ραφὸς εἰς ὃν Ἐχίφευσὸρμ,εἰκων ὅς1 τῷ Θ εοί χαὶ λϑοος͵ δε’ οὐ (ᾳ πϑώτα 

] Ν ε 2 ᾽ εἶ τιν Ι τ ᾿ ; 

γέσρνε" ΧΑ) δ τι εορέστεν αὐτὸν δνμκίουρορν ἐγτα, μέαϑαι αὑτὸν κἡ Φορος τότοκον τὴς κτίσεως κα " 
ποτε τοτοχον ἐκ Τμ γεχρν ἵνα ζᾳᾷ αἰμιφότερᾳι στον ρὕψη, καὶ ζωοποιήσῃ ζαῷ πόρτα. «σοοΐζέ- 

σει δὲ ἰὐξις ἐμιμένᾳν τὸ πίςῳ ̓ ση (αίνων ὅ1| αὐηὸς ὃ ΠΠαὖλος δια  κονὸς 551 γῷ δα ελίου, 

ο» ᾧκατηχη)σθμ" εἶτα καὶ ἡχρῖθὶ τῷ νόμου χα ΤῊ ον αὐτῶ βρωμάτων, χαὶ «οὶ ἡκμερών ζ 

ογιαυτῶν ὠξηγεῖται.ὁ δι'σοδείκγεσιν ἠργηχέναι λοιπὸν ζᾷ πα λω αὶ καὶ τίωὐ αὐἰδιομζιύσυμ, 

(ουλϑυφ τε αἀύοις μὴ πλωνάοϑαι στὸ ὙΨ' σοφιζονϑῥων »ἡ πλαιᾶν αὐτοῖς ϑελόνττν .χὺ λοι- 
“- ἀεὶ Ι ᾿ ΠΕῚ ἢ 

᾿πὸν “πρωνέσας χαὶ ὧδε χϑνϑῦσι χαὶ τεκγοίς, ἀὐδρά σι χαὴ γεωαμξὶ, δούλοις χαὶ κυρίοις, χαὶ Τὰ 

ἀνα ᾧ τος ἴᾳ ἤν συμξαλδύσας, τελφοῖ Ὑ' ὄχιςο ζω. τρῦθοι ἰξλλά μϑότοι αὐτοῖς, ἵνα, ὁτὸρ 
7 μι 2 ΚῸ χὰ Α { Ν ᾿ -“»᾿ ͵ , [ ᾿ 

αϑαγγω δὴ παρ᾽ αὐηρις ἡ δπιςολὴ,, ποιήσωσι χαὶ ὧν τὴ Λαοδιχαων οὐκ κληῆσια, αὐτζωῦ α)α-- 

γρωαϑέεδω, τίω ἐκ Λαοδικίας χαὶ αὐτου αὐαγφωοϑζωαι. 

, 
ἘΝ πορλοῖς ὁ δἰσύςολος δυλοῖ Ὁ ασοϑς ὧν Θεὸν κἡ πατέρφι κεεσιτείαν χα τολλαγάν 

ἧς αὐθρώποις “4 ὕ ψοδ γελονέναι, Εἰς γὃ Θεὸς (Φησὶν εἰς μεσίτης Θεού αὐθρώπων, 

ἀὐθρωπος ἴησοις ΧΡαςος. Ὄ πώλιν, Δι ὅ (φησ) καταλλαγάώ ἐσήκα μβν. ἡ ὁ Κύριος ϑυ- 

ραν ἑαυτ' ἡὶ ὁδὸν χα λέῖ" φγὸ ἑτέρως, εἰ μυὴ δὲ αἰτοῦ αὶ εγαυτῳ, πέλϑοι τὶς αροὶς “ἢ πατέφοι- 

δζολίουτο γὸ ὧν Θεὸς, ἡ αὐθρωπος γέρονεν, ἵνα. Θεῷ ὁ ὀῤθρωποις μεσιτεύση,ζοῦ ὁ τε ὧν κα. 
χείνου λλ᾿ οἱ Κολᾳοσαΐς ὑπο ἀγέλου οντο ̓ αὐοο(ᾳ γωγωὼ “νέα ϊ πρὸς ὑπατέρᾳ, ᾿ ᾧ 

αὶ δὶ Χ οιςοδ, ἔπειτα πογλαξ εἶχον χυγδατηρήσᾳς ἰπδαύκας αὶ Ελλζωυιχ αὶ ἡμέρας τηρό- 
μϑρο ἢ χαιροιὶ ᾧ ὅσα ζιαῦτα. ἄτιγα, πόρτα, γφαφων τ᾽ δχτφολζω, διορ)οὺ ταὶ ὁ Παῦλος. 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗ Ν. 

ἡ’. θὼν ὁ Διτοςολος, »εαφᾳ Υ' ἐχτοολίω ὥς κατηχητίκὴν αὐτοῖς ζρυ τίων. ὁ. 
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ι ἮΝ 

ἁ Ὼ "ἴα ὑα ἐραδυδῃ οἰκειωϑέντων ᾧ Θε ἐ ὅπιό,. 

. β΄ Εὐχι αἰεὶ «τὼν εἰς, ϑφίαν, «ρακϑραν. "4 ἐς ϑαμιν χ- 

: ΚΕΦΆΛΑΛΑΑΙᾺ ΤΗΣΙΑΥ̓ ΤΗ͂Σ) ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. 

ὧν Χοιτῷ τίω σοφίαν ἔχονψας. 

Οἷπὴ ΣΕ Θεὸν σιυάφειαι καὶ Ὦ τῷ νόμου «Ὀιίλίτν “νϑυ- 

μονῆς, σωὺ δ. ΡΩ) τῆς οἰκαωσίως τῆς ἊΣ καϑαρεγ. ἢ ματι ὦ ςγϑὶς τὸ » συζίῶ Χοκῷ. 

“ἢ Περὶ Ὥς ὦ Χ ρασυ χήσεως καὶ “ἐακνίφίως. "ἣν δ᾿ διωρά ν᾽ 61 οἱ ̓ φαρχὼδ γδλου αἰτι Ὡ; σὸρκικοῖς χρήσιμοι ᾿ καὶ οὐ 

φειαν Θεοῦ. τ ἡ πγεὐμαϊαηκοῖς ὥς ὦ διωάμι Θεοῦ ζῶ σιν. 

σ᾽ Τεεὶ ἐϑνών αοὐσαγωγῆς ἧς ὧν συβὰπι κριοῦ κα πάθε λὰ . 
πίρεως. 

ἐ Περὶ τῆς δια ῥῇρπέγων. ἀνε φϑαῆς αὐαν εις ὡς ΓΝ 
“τῶν Θεοῦ. ; 

ς΄ Περὶ Τ᾿ μὴ ὐπέγερα!ῇ αὐρωπίν»΄ φιλοσοφίᾳ ἀπατηλῃ ἽΝ 

α,Κορια. 

Εφεσι γα 

φιλιχα. ἃ 

α.3εσ.β.8 . 

ἡτάραίνξαις ἧἄδθὰ καιϑοίρσεως ἄγιασχιοζ, φιχαν ἐρωπίας, φι- 
. λοῤϑεφαηραν ΦἸλομεαλείας, ψαλμῳδίας, 4 φήμου ἐἰς Θεὸν 

διαγωγῆς, θὐχορικας. 

τὰ “-Ὡῦος; ζι Ὡκείοις ὁμιονδγηκῶς.. Ἐνῷ τὰ ποῖ ζῴ ἀλ- 

λοσρίοις ἐμφρόνως γοἰκογομικῷς. 

ΛΗ ΠΑΎΛΟΥ. 

Αἰ εν οὐδ χς ΠΣ 5" ΑΥ̓ΛΟΣ ἀπύσολος ἰνσοδ Χοκροῦ 

ΟΝ ἴα διὰ ϑελήματος Θεοό, κὶ γ0 Τιμόϑεος ὁ ὃ ἀν 

νὰ δελφὸς, Οἱ Οἷς ἐν Κολαοσοὰς᾽ αἰγίοις καὶ 
, ἷὰ πιςοῖς ἀδολφοις ἐ ὧν Χοαςῶ 'χαδὰς ὑμιν 

εν ΟΡ Ἴ᾽ «οὐ εἰρίενη Σπὸ Θεοῦ παΐζος ἡμὴ, καὶ 
Ὁ τῷ Ἶ, π.) Κυρίου [ησοΐ ΧΕ το. Εὐχαρικοῦμδρ 

ἄξει. ) πὸ Ὁ Θεῷ κα πατθὰ οὐ Κυρίου ἡμὴ ὑν 

συ ς ποῦ τοτε Ὡϑὰ ὑμὴν ΤΟ σεῦ μδροι,ἀ ἀκούσαντες ὃ 

πριν ὑμὴμ ον Χραφῷ ἴησού ΟΥ ἀγανπὴν Πἢ εἰς παντας τοις 

ὡγίοις, διαὶ τίευ ἐλπίδα Ὁ ̓Ατοκειμδβίω ὑμιν ὦ ων Ὅις οὐρανοῖς, 

μὸ αυθϑηκούσοτε ον πίω λόγῳ τῆς ἀληϑείας, 7 δα ολίυ ἢ τε 

πουρόντος εἰς: ὑμας͵ καϑως ὦ ὡν παντί πῷ κόσμῳ, (ἡ ἐς! ἌΡΤΟΣ: 

Φορούμδυον᾽ καϑὺς "ἡ ὧν ὑμῶν, ἀφ ἧς ἡμέρας ἠκούσοιτε καὶ ἐ- 

πέγνωτε Ἠω χάθαν 75 Θεοδ ἐν δληϑείᾳ, καϑὼς καὶ ἐμαϑετε 
Στὸ Ἐπαφοβ δ ΠΤ ἥ' ἀγαπητοῦ σἄυδούλου ἡμδ ὁ ὃς 6:1 πιςὸς ὑπέρ 

ὑμὴν διάκονος Ζ' Ὁ Χραρού, ὁ ̓ς Ἂ δαλὼ σαρή μιν: τίω ὑμὴμ ἀγάπην 

ἂν πνϑύματπι., Διὰ εζοῦτο κὶ » ἡμεὲϊς ἀφ ἧς ἡμέρας ῥκούσουμδω,ν 

παυὀμ θὰ ὡσσέῥύ "οι κὴ ὁ αἰτούμενοὶ ἵνα πλη- 

οφϑῆτ πίω ἡγῶσιν δ, ϑελήματος ἀμ ἐν ποίσῃ ὑφίᾳ καὶ 

: σέυἐσᾷ πνέυμιαπικῇ, ̓ αἰϑέπατησαι ὑ ὑμδξ ; αἴξίως τῷ Τϑ Κυρίου εἰς 

τι Ὁ Ξιοωαι ἐν παν ἔργῳ ἀγαϑῶ ὕω ωῳ αὐ-- 

γ Κολοασαῖς. 

α.ζιεῖ 

8ι 

᾿κ αὐξανο- 

ὅρον. α.ζ.α 
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} 
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙ͂Σ. δὰ 

ὁ ἐν δεδθογνώ- ᾿ξανόμδρμοί εἰ εἰς Ὁ  ὀἰδιγνώσιν Τπ Ἢ Θεού͵ "ἢ πᾶσ᾽ διωυάμει δμιυ α-- 
Ν μούμδϑρυοι κι" Ὁ ὃ κράτος τῆς δόξης αὐξ΄ εἰς πὰ σαν υὐὐσυμονίευ Ὁ 

μὴ χαρας, εὐχοιριςοιιοχές τῷ “πατοὰ τῷ ἰκρ- 

νώσαιντ ἡμας. εἰς 5 Υ̓ μερίδα, τῷ 1 κλήρου Τρ ἁγίων: οΨ τῷ Φωπ, 

ὃς ἐβῥύσοιτο ἡμας ὧκ τῆς ὀξοισίας 5 "ἢ σκότοις Μ μετέφησεν εἰς 

πίω βασιλείαν Τῷ ̓ ὑοδ τας α ἀγάπης αὐτὼ ὦ ὁ ἐχομδυ 1 Τ χτο- 

λύφρώσιν᾽ διὰ Τῷ αἵματος αὐτῈ δ ἄφιοιν ἐμ) ὡμδρπῶν, ὃς 

ἄξηιν᾽ εἰκὼν τοί Θεοῦ ' ἀορφίτου, χυρϑοτότοκος πᾶσης κησεως, 

ὅτι ὃν ἀυπὸ ὡκτίαϑη ζφ παύτα ζὰ ον Ὅρος οὐρανοὶς καὶ ἴα οὐ πὶ ὃ 
εν λε νι φαλο! " Ι ᾿ Ι ΝΣ 

γῆς, ία ὄραιτα Καὶ ᾳᾳ ἄόροται, Εἶτε ϑεθνοι, Εἶτα κυρ κοτητες, ἐντε 

ϑρχαὶ, ἰτε ὀξοισίαι" (Ὁ ποαύτα δὲ ἀυᾳ Τ᾿ ἢ εἰς αὐτὸν ἐκερουι, 

αὐτὸς ὅς: τϑϑ παύτων, ἐὰ παύτα ων αυπὸ σἰδυέςηκε᾽ ὁ αὐ- 

πὸς ὄξιν ἡ ̓  κεφαλή. " σιύματος τὴς ὠκκλησίας, ὃς ὅδην Φρχὴ 

᾿ερτόηθκος ὡκ Ὁ νεκρῶν; ἵνα .βύηται ον πῶσιν αὐτὸς Ζσθο-- 

τπεύων ὃ ὅτι ον εἰωπὸ δ  δόκησε παν Ὁ πλήξομα κατοικησσει,( δὲ 

ὭΝΑ Ὁ Ἄποκατα γλλάξαι παντα εἰς ααδηὸν, εἰρίωυο ποιήσας διὰ 

“ ὑαμματος᾽ ὃ σουρβ αὐδ, "δὶ αὐ ΡῚ ἘΠῚ ΕΣ τῆς γῆς, ἀπεΐο' 
ὧν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ ὑμας γῦτε “αἱ ἀπηλλοσθκῳ μδροις καὶ Ὁ 

ἐγθροιὺ τὴ διανοίᾳ ἂν ζοῖς ἔρχοις Τοῖς πονηροῖς, 'γαυὶ δὲ Σποκα- 
τήλλαξεν ἐν τῷ σώματι  σωρκὸς αὖ Ψ διαὶ ϑαιναΐτου, ἡ “πα-- 

ρφςῆσοι ὑμᾶς ἁγίοις ᾿ἀμώμοις Ω δὐείκληποις κατενώπιςῃ) 

αὐξ, εἶγε ὥσιμδρετε τῇ πὶςᾳ τεϑεμδμιώ μοι νὰ Ο ἑδραιοι, καὶ 

μη ἐμαπειινοίμῆμοι Στ τὴς ἐλπίδος Τῷ δ)ατίελίου οὐ ἠκούσαι-- 
τε, ΤῊ Υἰ κηρυχθώντος ὧν πώση τῇ ἢ κίσῴ τῇ ι'ποὸ δῷ οὐρανον, οὗ ἐ- 
υόμίω ἔγω Γαῦλος διάκονος. Νων χαίοῳ ᾧΨ Ὅς παι3ή.- 

μασι μου ὑπέρ ὑμὴ, Ο᾽ ἀὐταναπληρᾳ ἀὺ ὑςερήματα τὰ 

θλίψεων ἐξ ΤΩ Χραροῦ ἐν τῇ σουρκέ μου ὑπέρ ὅ σώματος αὐξ, 

ὃ ὅξην ἡὶ ὠκκλησία, ἧς ὑρυόμίω ἐγω διάκονος χτ τίω δἰκονομί-- 

αν Τῷ Θεού τίυ δοϑεῖσοιν μοι εἰς ὑμᾶς, πλλρ στα ζ λόγον ̓  

Θεοῦ, ὁ μυρήφον᾽ Ἔ ὁ ὑποκεκρυμμδύον δστὸ ΣΝ αἰώνων καὶ 

στὸ Εῆ »ϑυεῶν, γιωΐ δε ἐφανερϑ,ϑη Οις ἃ ἁγίοις. αὐ, δὶς ἠϑέ-- 

λήσεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι ἧς ὁ πλοῦτος τῆς ς δόξης ἥ μιυφηρίου Ου- 
τυ ον ις ἔθνεσιν, ὅς δι ΚΘκςὸς ἐν ὑμῖν, ὴ ἐλπὶς τῆς δόξης, ὃν 

ἡμεῖς. ΑΝ γουϑέτοιυτες πε ὀύϑρθοπον, Ὄ ὸ δεδα- 

Ματῇ γ Δ, 
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ὑμᾶς 

ἐΠΙΣΤΟΛΔΗ 
᾿ἀῤοϑ ̓ παιύτα ἀύϑοροπον ̓ ὡπάση Οφίᾳ, ὕα αὔραφησωμδω «, 

παΐτα Δι ϑρθοπτον τέλειον οὗ Χραφῶΐ ἴησού᾽ εἰ εἰς ὃ Ὁ ὁ κοπιώ, 48). 

νιζόμδυος κῷ τὶ γίω ἐνέργφαν ἀὐφ' “ἴω ὠνερρρυμδυίω ὡΨ ἐμοὶ 

ὥς δαυάμε Θέλω γ᾽ ὑμας εἰδέναι ἡ ἡλύων ἀ-- 
! 

γῶνα. ἕω “" ὑμδμίκαι τ ἐν Λαοδικείᾳ," ὦ ᾿ δίρι αὶ ἐχ ἑωρφι- 

κασι 2 ̓χοθϑσωπὸν μου οΨ σαρκὶ, ἵνα ἀδδακλιϑῶσνν οἱ ἱ καρδι- 

᾿ αἴ αὐτῶν, ̓ συμβιξαεϑέντων᾽ἐ Ψ ἀγάπη, ̓ ᾧ εἰς παύτα πλοῦτον 

Ὡς πληροφορίας τ τῆς σιλυέσεως. εἰς: ὀἰλίγνωσιν τ’ μυςηρίου: Ψ 

Θέοό κὶ Ὁ πα ζϑς αὶ Ὁ τε “ΧΕ ςοό, ὁ ἐν ᾧ εἰσί, παύτες ῷ ϑησαιυροὶ. τὴς 

(οφίας καὶ Ὁ τῆς γνώσεως ὑπόκρυφοι. Τοῦτ δὲ λέγω ἵνα, μη ζις. 

αἰραλογίζυπα ἐν πιϑειγολθγίᾳ." Εἰ ΦῊῸΣ . Τῇ σουρχί ὠπει-. 

μ, λα τῷ Ὁ πνδύμιατι σίζ ὑμὰν εἰμι, χαίϑον ὦ ἐλέπων ὑμὴμ 

ἤἰωΐζαξι καὶ ὃ σερέωμα τῆς εἰς Χριφον πίςεως ὑμὴμ.ὡς οὐῦ 

πορελαΐξετε ῷ Χραςὸν ησοιί ΞΡ. Κύρκ(.ἐν ἀυπὸ φὸϑαπα-- 

7εῖτε οἰῤῥιζωμένοι κα Ὀξ ἐποικόδομούμδροι ἐν ἰωτώ, Ὁ ὸ ἀεξαιούμε- 

γϑὴν ΤῊ ἢ πιρφ»καιϑες ἐδιδαύχθητε, αἰϑιωεύοντες ἐ ἐν αὐτῇ ἐν δ) χα 

ριρίᾳ. βλέπετε μή τες ὁ ὑμᾶς ἔςου ὁ συλοιγω γῶν διὰ τῆς Φιλο- 

Ὀφίας καὶκ κηνὴς ὠπάτης,, μοὶ τίω χῆραδοσιν τὴν δὠδρώπων, 

τὶ ΧΟ φοιχεία, ποδκόσμωυ, ῷ οὐ καὶ Σριρον. ὅτι ἐν αυπ κατοι--. 

“ ̓ἥανὸ πλήρωμα τῆς εἰ αρς σωματικῶς, κα ἐςῈ ἐν ἰυπὸ 

πεπλησαμδροις ὃς ἄξινή κεφαλή πάσης Ῥεχῖς ῷ ὀξοισίας, 

ἐν ῷ δῷ «ϑαέ μυηϑηῖ: περατομη ἢ ἀὐχέροποιήτω, ἐν τῇ ἢ ἀπεκδιισφς “ 

σωμαιτὸς τ ἁμσρπῶν τ τῆς σαρκός, ἐν πὴ ἢ αϑατομη “ 5 Χριροό, 

᾿σλωταΦίντε, εἰυπὸ ἐν τῷ Ὁ (αγῆίσμμιατι, ἐν ᾧ ἡ σευηγέρϑητε διὰ 

ει τς πισεῶς τὴς ἐνεργείας - Ὁ Θεοῦ τ ἐγείραντος αὐτὸν ὡν ' νε- 

κρῶν. Καὶ ὑμᾶς Ὑνέκροις ὄντας ἐν Ὅς αϑαηβωμασι καὶ τὴ ἀ-- 

κροξυείᾳ: τῆς σαρκὸς ὑμὴν, συνεζωποίδσς σίυ ἡ ἀντὼ. »δαρΙ- 

σεύμδιυίΘ»»᾽ ἡμηνπαντα ἴα: αϑδραπβώματα, ὀξαλείψας ὃ καϑ' 
ἡμὴ; ρόγθαφον, Ὅις. δόγμασιν, ὃ  ἰιὐ ὑπενανον ἡ ἡμῶν, αὐ 

ἥρκΑν ὧκ. τέ μέσου, τσδϑσνλώσειρ αὐὉὉ τῶ ἢ) σαυρῷ Ρ ἀπεκδυσαῖ- 

ῥδρος, ταῦ ὄρχας: Ὁ ταῦ. ἡ ὀἰξοισίας. ἐδφγμάτισε ἐν πουβῥησίᾳ, 

ϑριαβοβῴσαρ: αὐτου ἐν. αὐτώ. Μὴ ομὰ ὦ ἴος ὑμᾶς κρινέτω ἐν᾿ 

ὑρα(σἠ ἢ ἤ ὦ πόσᾷ ἢ ἐν μέρα αἑόρτης ἤνουμίωίας,ἢ ̓ σας βάτων, 
ᾧ ὅδ σχιὰ γ Ἐ μιλλόντων, Ὁ ̓ ὠμμον μπθνευ μοι; 

! Ἶ 

«΄ [ δὲ, α 
ω ᾿ ΞΙ 

καὶ ΔΑΓ ὦ ἐπ 
φαῦλοι, τὰ 
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σας. εἰθ.ια 

εὐμᾶν. ε. 

ΤΑ Ια ΙῪ 

Ἕ 

εοἰκπρμοῦῖ, α. 

τὐ Πα 

δ 
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ἡ 

ΠΡῸΣ ΚΟΛΑΣΣ. μ΄. 
καταξραξ δυέτω ϑέλων ἐ ἐν (ἀπεινοφροσιύῃ καὶ ϑρησκείᾳ, Δ. 

ἀηέλων,ά α μὴ ἑώραικαν ἐμιξαπεύων, Εἰ Φίσιου μδρος χοῦ δ 

γοῦς τὴς σονρκὸς ἀὐ τᾷ Και ἐ κρατῶν τίω κεφαλίω, οἰ οὐ παν 

᾿᾿ σῶμα διὰ ΤΩ ἀφ ὧν ᾧ συ δέσμιων ὀἰλιχορυορυμδρον και 

συμβιξαζοιδιον, δι αὐξησιν ὅ ὅ Θεού εἰ ω ων ἀπεϑα- 

γέ συ τῷ Χραςῶ, πο φοιχείων᾿ ἫΝ κόσχκου, Ν ὡς ζῶντες ἐ ἐν 

κόσμῳ δυγμαήξεϑε; Μη ̓ ἄψη, μηδὲ γεύση, μηδὲ ϑιγης " ὦ ὅξι 

᾿πανῦτα εἰς Φϑοραν τῇ ἢ ἀπο φησ, ὁ ὡνταλματα ὦ διδασκα 

λίας λὐϑρώπων, ἅπνα Χ7 λόρον μϑυὲ ἡ Ώυς σοφίας Ψν ἐ3--- 

λοϑρησκείᾳ οι ̓ἀπεινοφροσίυῃ καὶ κ ἀφεδίιᾳ σώματος, ὅκων. 

ζμη ἴοι τσϑθς πλησμιονίω τῆς σονρκός. 
Εἰ οὖω σϊλυμγέρϑηπτε τῷ Χραςω, ζω ὅπεϊτε,οὐ οὗ ὁ Χο εὺς 

ἄξὴην ἂν δεζιᾳ τῷ Θεοῦ καϑήμδυος φᾷ ἀὐω φρονεῖτε, μή ᾿ζὰ ὦ ὶ 
ἡ γῖς ιὠπεϑοινετε γ, ἡ ζωη ὑμὴμ κέκρυτῆαι σίδυ τῷ Χραφῷ 

θ΄ ἐν πῷ Θες των ὁ Χράξος Φανερῳθῇ, ἢ ἱ ζωὴ ἡμϊ, τ τοῦτε κα 

ὑμεῖς σὶὼ ἿΝ ᾧανερφ»ϑησεέϑε ἐν δόξῃ. ̓ Νεκρώσοτε οὐὖ ὦ 

ηὐμλα Ω Φ γ5. Ἅ,ῆς, πορνείαν, ἀκαϑαρσίαν, πεϑος, ϑηϑυ- 

μίαν κακήν, καὶ ᾿ πίω πλεονεξίαν, ἥτις ἴ γ » εἰδωλολαισρεία, δι 

ἃ ἐρχέται ἥ ὀρ) ΤΕ Ψ Θεοδ οὶ οὖ εν. ἡοι τῆς ἀπειϑείας, ἐν οἷς ̓ 

ὑμεῖς ἰδ λεπατήσαιτε ποτε, ὅτε ἐζητε ἐν αὐτοῖς. “Νωὺ δὲ Σιπόϑε- 

ὅε χα ὑμεῖς ὰ παΐτα ὀργωυ, ϑυμοὸν, καχίαν βλασφημίαν, 

αἰδφολογίαν ὡκ ' σόμίατος ὑμῖν. Μη ̓ ψεύδει εἰ εἰς δλλήλοις, 

προ ύσα ᾿μᾶνοι ὭΣ παλαιον ἀύϑορπον ΠΝ τοῖς χοροίξεσιν 

πὸ αὐᾷ Ἀ, ὃ ἐνδυσοι δινοῖ κα ἡὀννέον τὸν Δ ακαινούμϑρον εἰ εἰς ὀλίγνω-: 

σιν κατ εἰκόνα Τῷ κτίσειντος αὐτὸν, ὅπου ἐκ ἔν! Ἑλλίω χαὶ Π]ου-- 

δαμος, αἴϑιτομη Ω ἀκροξυρία' βώωρξαρος, Σ λϑης" δδυλος, 6- 

λάύϑερος λα 3 ποτα ( ἐν πᾶσι Χρινος Ἐνδυσειεῶς οιΐυ, ὡς 

Ἃ ὀκλέκῖοι δ᾿ Θεού ἁ αὐγ0Ι Κι ἡ ἠγαπηρμδίοι, ατθλάχνα οἰκδερμιῶν, 

λρισότηται, ζυπεινοφῥοσαυΐω, τξαιότητα, μακροϑυμίαν, 

δὐεχομδροι δλήλων, ἡ χαριζόμδμοι ἑαυτοῖς ἐῶν μὴ τϑος πα 

Ε μομφίω. καϑῶς ( ὁ Χρίρος ἐχαρίσατο ὑμῶν, ὅτω Ὁ ὑμεῖς" 

οἷ πασιϑ 2  Ἴέτοις ἢ ἀγαπήν, ἥτις 58) σίυδέσμιος τελειότητος" 
καὶ ἡ ἐρίων δῷ 45 ̓Θοοδ᾽ βεαξῥέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμὴν, εἰς 

δ ὁ μῶκαὶ ἐκλήνϑητε ἐν ἑνὶ σώματι, ω ως γνεῶε. Οὐ. λόφος 

ῃ " ὍΝ 
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Δ ἐίῳ. Οἱ δὐόρες, ἀγαπᾶτε τα γαυάϊκας, καὶ 

παντοτε ἐν. χάριτι, ὡλατι ἥρτυ 

οι μῶν ᾧ 

φΑ . ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

πῇ δ; Χοιςοδ ἐ ἐνοικοίτω ο; ὑμὴν "λοισί ὡς, ον; πείση ὑφίᾳ, δισαί-- 

σχόντες κὶ γουϑετοιὺ τς ἑαυτοις͵ ψαλμοῖς Φύ μνοῖς Κοα [ῳδαὶς 

πνφυμαϑεχοις οΨ γχίεαπ ἀφόντες ἐ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑ ὑμῶν τῷ Κυ- 

δίῳ, “Ἂ πᾶν ὃ, ἧς δι ποιῆτε ἐν λόγω ἢ ἐν ἔργῳ, παντα ἐν ὀνόματι 
Κυράου ΒΕ θὐχαρισοιῦτες Τῷ Θεῳῴ καὶ “ΏΠῸΚ (δὲ ἄμ. “Αἱ 

Ἵπ0} ἡκας, ὑπσοτοίοσεῖϑε Οὺς ἰδίοις δ δράσιν, ὡς ἄνηχεν ἐν Κυ- 

καὶ μὴ ̓πικρανεθϑε 
πσοὸς αὐταί. “Τὰ τέκνα; ὑπακούετε ζις σονόῦσι Ὁ πάντα" ζ- 

Ὄ γ0  ὄξιν δϑάρεςιν "ᾧ Κυράῳ.Οἱ πατέρές, μὴ ἐν τα 

τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσν. Οἱ δοῦλοι, ὑπακούεξ: καὶ παύ-- 

τα Οις κα' σείρχαι χωρίοις, μὴ ἐν ὀφϑαλμοδουλέαις ὡς ϑύθρω 

πουβέσκοι, δ λλ ἐν ἑπλότητι καρδίας, Φοξούμδιοι ᾧῷ Θεόν᾽ Ὁ 

παν ὃ ἐδ ἐὰν ποιῆτε, ὧν χῆς ἐργαύζεϑε, ὡς τῷ Κυρίῳ ταὶ ὅκ 

ἀὐϑρώποις, εἰδότες ὃ ΟἿ τες Κυρίου τολήψψεϑε ὃ Τ ἄνταπὸ δὸσιν 

τῆς κληρονομίας" τῷ Ὁ γὼ Κυρίῳ Χραςω δουλδύετε. ὁ δ, ) ἀδικῶν 

κομμῖται δήδευκησε, Καὶ ἐρι ἕξι «ϑερσωποληψία. 
Οἱ κύρκοι, ω δίκαιον ῷ πίω ἰσότητα Ὅς δούλοις «ϑρέχεϑε, 

εἰδότες ὅτι αὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανόϊς. Τη ταθϑσευχή 
πὐοϑσκαρτερέιτο, λξη θροιυστες ἐν αὐτῇ ἐν ὐχαριοίᾳ, πξοσευ- 
χρυδιοι ἅμα "Κη ἡ φϑαή ἡμῶν, ἵνα, ὁ Θεὸς ἀὐοίξῃ ἡ ̓μ0 ϑύραν τοῦ 
λόχου, Αθυλῆσειμ “ὸ μυςηριον “ ς Χριςοῦ, (δ ὃ ὃ χα] ̓ δέδεμιαι,) γα 

δι Φανὲρ ωσω αὐτὸ ὡς δε με “Δ αἱ, Εν ἰοφίᾳ τ παΐξτε 

τϑϑς ᾧν- "ἔζω,ὰ “ον καιρὸν ὀξαοροιζόμδυοι. Ο. λόγος ὑμῶν 

Θ᾽ »εἰδέναι πῶς δε ὑμας ἑνὶ 
ἑχάφω Σποκρίνεοϑειῃ. ἴδ πριν ἐμυε παῖντα γνῶ ρίσᾳ ὑμῖν Τυχίκος 
ὸ ἀγαπητὸς ἀδελφος ῶ ἥιρος διάκονος καὶ σὰυδὸουλος ἐ ἐν Κυ- 

ρίῳ, ὃν. ἔπεμψα χοϑθς ὑμας εἰς αὐτὸ Ὁ: το να νῷ τὰ τὰ θὰ ὑ- 
τ ρακαλέση τας καρδιαρ ὑμῶν, συ ᾿Ονησίμωῷ 

πιφῶῶ ἡ  ὠγαπηήϊῳ. ἀδελφῴ, ος ὅξην ὩΣ ὑμῶν 'παύτα ὑμῶν 7)ὉῈ 
βιοῦσι ᾧ ὧδε. Αασάζεται ὑ υμὰς ς Αρίφαρχος ὁ 0 σἄναιχμά- 

᾿λωτὸς μου, ᾷ Μάρκος, Ο. ὁ ἀνεψμὸς Βαρναξα, (αϑλο οὔ ὑἐλαξετε 
ἐντολας, ἔὰν ἔλθη σϑθς ὑμᾶς, δέξαι αὐτον' ΟἹ ἴησοις ὁ ο λές 

ϑρμδρος Ἰοῦςος, ΓΥῚ ὄντες ὃ ἀθχηθίίης, οὐ οὗτοι μόνοι σιυερροὶ 
᾿ εἰς 7 βασιλείαν τᾷ βΙ Θεοό, οἵτινες ἐγϑυη ϑησοιν μμοι «ρπσρθάα. 

Ὡς 
{ΠΕ 

3 φὐῇδαπικραί. 

γεοϑε. σὴ 

ἜΘΗ α.ἐμμα, 

4 παροργίζεπ. 
6 

Ι γγῶτε Ὦ αὶ 

ἡ, α 

1 πεσληροφὸς 

ρημὅμοι. ιᾳ 

ξ πόϑον. Ιὰ 

Ὁ ἐ,αγῶνα.ε σ 

ν 

4 αὐτῶν" “ἢ. 

β ΄ χα 
ἘΠΙΣΤ. ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣ. 5: 

Αασαδετα ὑ ὑμᾶς ἔπαφρας Ο ΤΣ ὑμῶν δουλος Χριροό, παν-- 

ὍΝ ἀγωνιξομδυ ος εὑχοτρ ὑμὴν ον Ταῖς χοθφσευγαῖς, ἵνα εῆτεῦ 

γέλείσι πεπληρω μϑροις Ψ ΤΟΥ ϑελημαῖε Ὁ τ Θεὸ . μὰ βὶυρὼ 

ΝῊ ἀνπὸ δ τι ξχή᾽ ζβλον᾽ πολιιὺ ὑατρ ὑμῖ, καὶ ἢ τον Λαοδικκίᾳ Δ 

ἃ ἥδ ὲν ἱεροιπολᾷ. Λαυσεται ὑ ὑμας ον ὁ ἰαζς δ ἁ- βιτιμη 

γαπητὸς καὶ Δημας. ̓ Αασασαθε μ - Λαοδικείᾳ ἀδελ- 

Φοις, Ω Νυμφαν Ὁ Ὑ' καπὶ οἶκον ᾿ἀιᾳ Ὁ ὀπαλρσιαν. Καὶ ὅταν 

ἀναγνῶ ὁϑη πὰρ ὑμανἡ Ἰ οἰ πιςολή, πορίσωτε ἵνα, καὶ ον τὴ Λαο- 

δικέων ,ὀκκλησίᾳ ἀναγνῶ οὖν, ὦ τ ὼκ Λαοδικείας ἣ Μα δύ ὑμεῖς 

ἀναγνῶτε.. Καὶ ἐστατε Α ρϑύπαῳ, Βλέπε τίω διακονίαν (εὖ 

πουρέλαξες 1) Κυρέῳ ἵνα, αὐτίω πλύροις. Ο ἀασωσμὸς τὴ 

ἐμ χήθα Παύλου. ιμνημονεύετέ μου Τὴ δεσμῶν. ἡ χίφας μθ᾽ 

ὑμῶν. Αμίω. 

Π ρὸς Κολσάσαεις ἐγραφη χτὸ ῥώμης διὰ 

Τυχεκοῦ κα] Ονησίμου. Εν είχοις ση- 

ὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Ξ 
! ᾽ δ 

πο τὴς ὁ χτςολης. 
ΟῚ 

ΣΟ. ΑΎΤΗΝ ἔχιφολά Ξἰπὸ Α ϑώυενν, ἑωρᾳκώς ποοότερον αὐτοις καὶ 

γὲ ν  ϑιδαῖξας,κϑὴ δια τείνας παρ᾿ ἀπ: ἱς δὲ πϑξήφασις τῆς δπτουλὴς αὕτη. 

δ ἐγ ὐλέ 

ΠΣ 5 πόλεσι πρτυ  οω, χα) ἢ σκαλδδι λιοϑῶσι, θεν δε ὁ1| χαὶ ὍΣ 

Οἷς ἀἰπο ϑνη σχϑύσι χουτώδγωυοι ἐγηθοντο, Ὀιτο φέλλᾳ Τιμόεον πσεὸς αὐτοιὶ μΤ᾿ τῆς Ὀχιςολὴς 

ζαύτης. χαὶ ἡ Ὡεϑτο δ Ἔππονεῖς! αἰνή. οὖ, τῇ πίφῃ, ὥςτε μιὴ σαπλθήεοϑαι ὁζῳὶ Τα θλίαψής,. 
χα ἡ μηδὲν ξένον αὐπρες ὁ πεπονλύναι “ἰοῦ Ὁ Ὁ Ἰρυϑαϊῶὴ Τὴν ὦ ὧν Κύδιον δἰ σοκ τειναύχων" Ἂ δι- 

ςιαγαῖν γὸ ἰδὲον ζὼ θλίξεα αὶ ὦ ᾧ "βίῳ ζούτω, ἐλεὴν. Ποιὰ δὲ Δ αἱνέσας αἰντοῖς οὕτως. 
"τε πἰρέλαθο “» αἰντῳ, ὐα φρέφερϑαι, τ Ὅν ἥν πελδήωνττον μοῖραι μιυϑού "νος 

αὐτο, ᾧ δ ὐράνοι μὴ βαρέως φῴφν' ψ ἡ) 60) Ἴ Τ' ϑαίνατον ̓ ἀπώλφαν, .Ω ὁδὸν ῥα ςαίσεως. 

ἔπειτα δὲ χἡ αὖθ ὶ ΝΡ φόνων αὐτου δὲδιώσκά, ἵνα ἀδυλον Υ̓ ἡμέραν γυώσχοντες, ἀεὶ ἕτοιμοι 

γίνωνται, μδεὴ πσθο σέχωσιν ἀπαεδχλοιϑύῳ «ὖξ τ αὐτῆς. ἔσέοϑαι Ὑ» Φησι πίω γϑρου- 

σίαν οὕτως͵ ὥςτε ζοις πϑολφποιδέος καὶ ἡ δ σισχοϑώοις ον Τὴ ἰδαίρᾳ ἐ ἐχείνη μὴ φβεύνᾳν ζιὰ 

ὧκ νεχραὖν ἐγέοναδύοις. ὦ μκο ὙΣΡ γινεαϑιω πίω πόρτων ὀρλαγάυ διϑαίσχᾳ. χοὸς ζουτοις, 

«πεητρόπων αὐτοῖς βελτίοῦοϑαι οὐ ἤϑεσι, πρϑ9 τρέστει αὐτου ἃ αἰεὶ γαίρν τῇ "ἐλπίδι, χαὴ 

«αροσεύχεοθαι, τὴ διηϑξισειν αὐτο ει ἱ τῶ Κυρίῳ, ̓ δγόρχέζζον αὐηρυς δ ὐα γνῶναι 5 ἔχι- 

φολίω ζ(ὐτίω πᾶσι Ὧις ἀδελφοῖς, χαὶ οὕτως τελάοι. τίω ὁχιςολίω. 



ΠῚ τ ον ; ΝΙΝ  ὐ  ϑ  ὐὐ . πα τος ΟΝ Ἢ ΤΑ ρνσι τ πο δ ὅν τον ζηνέ ςς ἡ ποιν ὡν ἢ ΒΝ τὰς νὸς νὴ τὰ δ ἡ 

Ἴ ἱθῈ- "Ἑ « " ἦδος ᾿ τῷ ᾿ 

τ " οὔ. ἐς καὶ Σ χοῦ β' 
. ἽΝ , ᾿ ἄν ᾿ ΝΥΝ ἱ Ά , ’ “ ᾿ 

τ. ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΛΥΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, " ᾿ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛ.Α. 97 

- , Ἐπαινος Ὁ Θεασαλογικέων ζχὶ Ος αἰξίοις Ὁ ὑπφτς ΣῊΣ ϑὰκ χ πρὶ ὧς ὦ ᾿ ΩΡ ΑΙ, ἐς Ι λ ΝΣ λ . ἡ "αἱ ͵ 
: α ἐ ς ς Τπφιολων οἐγώσι. Διδασκαλια θά τῆς τὸ ϑανάτου κατα λυσεί ς ὅλι ζωνΐτων κ, “ἦμ 

ἰ β' Τόλος αὐτῶν, καὶ γερὰ ἐπ᾽ αὐτῆς, χαὶ μέ φιμνα ἕως αὐτι- νεκρών,ἐν ὅχιφ αγείᾳ Χολρού. ἐ ςρόέψατε χυθος τὸν “Εν ὁ δη εὐ ΚΣ ΊΝΝ Θεῴ 

Ἥ, λεκυϑῶ σιν. " “- ὃ ; Ἱερὰ ὃ ἀῤφνιδιο; ἡξον Χοκτὸν, ὥςτε δεῖν ἀὐῥεπίζεὰς ατου- ς ἣν ν 5 ; ἡ υδὺ εν οὐκ ε ) Ν 

᾿ ᾿ ᾽ Εὐχὴ ρῶς Θεὸν αἶρὲ τῆς αφίξεως αὐτῇ, καὶ αἰδὶ αὐξήσεως δῆ, πι 4, ἐλπεδε, αἰγάπῃ, ἄμμῳ, εἰρίωη, μακροϑυμέᾳ, φιλο. λ ζωνπ ζω ἀληϑινῳ καὶ μα, ωο Ψ τ ὑ πῇ : τῳ βν ΠΡΟ ΟῚ 

᾿ : : ᾧ βεξαιωσεὼς Θεασαλογικέων, ἕως αἰ Χοκτοῦ πειροισίας. μαϑιᾳ. : “αν . (ὃν ηγάρεν ὠκμ νεκρῶν ) Ἰησοιίω ἊΣ ῥυόμδυον Ἡμᾶς στο τῆς 0βγῆς 

; “Ζ Ταραύνεσις σωφροταυης καὶ δ ται πίης ὡς ὄχι κρίσφ, φι- Εύχη αἷρα αἱγεα τοί πνϑυ ματος, χα! ψυχῆς, αὶ στόματος. ζ' ᾿ Ι ᾽ ον Ὁ Ὁ) ᾿ λ δ ἡ ὯΝ 
., λαδελφιας, ἐργασίας [60 τορος γονος. ᾿ ᾿ ὶ Νὰ ἐρχομδυης. Αὐτοὶ )Ὁ οἰόδυτε, ἄσδέλφοι, τίου ΕἸσὉ- β 

᾿ τ Ω λ λε “Ἥ φ. 2 {ἡ » ; 

ἱ ! -. δὸν ἡμῶν τίιυ ζῳφθος ὑμᾶς,Ο1Π τ ΧΩνὴ γέλονεν, δλλα ( “σθϑπα-- 

} ᾿" Ά Ἰ ν ε ͵ λ »ἱ , Ὁ ν ! » τ π|  νςε 

Π ΘΌνΤες "Ὁ ὑ(ριώενἼες, καϑως οἰδδυτε. εν Φιλίσαοις, ἐστορ βησια-- πραΐξιις.Δ 

Ν. κ εξ ἰ Ξάκταξις, ᾿ ν᾿ ιν Ὁ ΠΞΧΦΚᾳΞΚΒ.. 7 

᾿ {7 δὰ Ἃ παρ ἢ στομεῦα εν “τὸ Θεῴ ἡμῶν λφλησῃ χυθοςυμᾶς εὐαηέλιον 

Ἴ πιὸ πο νυ πὰ προ δ δὲ ρεοδ ἐν πολλῷ ἀγῶνι.Η “38 εϑοακλησις ἡμὴμ ἐκ ὺκ πλά- 

᾿ ; Η ΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ ΕΒ Ὲ γης ἐδὲ οἰ ἀκαϑωρσίας,ὅτεον δόλῳ,λλλὰ καϑὼς δεδοκεμάσ-- 

ΣΤῸΛ Η ΠΑ Ἴ ΛΟΥ͂Π Ρ ΩΤ Η. μέϑα τασὸ 9 Θεοό πισευϑέεναι "ὃ δϑαήέλιον, οὕτω λαυλούμδρ, ᾿ 
Ι ἦ Ὁ ἀπ δε οὐχ ὡς δύ ϑρῶποις ΠΑ αν τ νον ἐπ 

᾿ς ἠδὲ . ππρπππΠΠ τ ῆρι, πὰ ἐς ' ταῦ καρδίας ἡμῶν. Οὐτε πόϊε αν λόγῳ κολοικείας ἐγ γυή-- 

ΠΡ τ ΖΣΕῸ Δ Σοθιλώαμξυ Τιμε θε ἐν με ἀνθ κα ἐτϑλῃ ΠΝ 91 
, τ τῶ ἀν. δε ἀρ ὑυν, ὑμὰ μδρτυς) «οὔτε ὅητοιῦτες ΟΕ ἀνϑροόπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν Β 

ΟΣ " λ ᾿ Ν᾿) ,, ᾿ “ ! . : 

Ὁ τελ, καὶ Κυρίῳ [ησο Χραςῶ "χαφας οὔτε ἐπὶ ἄλλων, δεωυαίμδροι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χοαςοό Σστὸςο- 
( ς: ἋΣ λυ» ς Ι ᾿ λ - Ζζιὰλ ς Ἢ 

1... θά (ἘΚ ΟΣΗ, δὴ ΡΥ ΠΡ ἤ Θεοΐ μι. ἡμῇμ, εἰ λὰ λοι νι ἐχμυήϑημϑυ  ἥπιον ον μέσω ὑμῶν, ὡς δι δοφὸς ϑυίλ-- 

ὉΠ... ἄ δὼ) ἈΦ τα Κρ Κυρλου Ἰησοῦ ΚΟαςοῦ. Ευγαρι- : Φιλ « “" ! . τῇ ε Ϊ ε . 3 “ 

πη ῷ ἑαυτὴς τέκνα," οὕτως ἱμμειρόμϑυοι ὑμῶν, δὐδοκουμὴν. 
ΓΣ Ξ 2 ᾿ .- ἥ φὁ “ιὰλ } ς 

5.) (ἄς φου μὴν τῷ Θεῴ παντοῦ φπῖδὰ πούτων ὑ-- 
Ἷ Αι πὰ ἈΚ 

τὰ “ἥ ς- Ὁ ᾿Ὶ ! δε » ἡ σὰν 9 λ λ 

- λα. Δρλ ῦρες ᾿φτα σδὲὸ ν δ ατέλιον ἐς Θεοῦ, ἀλλὰ 
ἫΝ τ Δηποτςς Τὶ θῶ Ὁ ΚΙ ταδοώυώ ὑμᾶν οὐ μον(ῷ  ᾧα, : ᾿ καὶ! 

ι. ἃ ἘΣ ἃς ὍΞΕ μὴν, μνεὰν μῶν ποιοὺ μδροι ἐπὶ τὰ ὅ(' ὲ ἼΠΣ ν δ ἜΣ [ηξϑοι ὦ 
δι ἡ πο γεν 4: ; β Ἡνρνο δ ἐδ ὁ ν᾿ τας ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ὠγαπητοι ἱέμαν γεγυηῶε.. μνημο- 

ΝΝ ΟΡ χυθϑσετυ ν ἱἐμῦν, αἰ δια, λείχήως μγήμμον δγοντες υμῶν πο ἐβθς ὁ ὧν ΠῚ δ ὦ κι γ νυ ρος ρος ὦ ΑΒ ΠΑΥΤὶ εν ΝΣ 
τς "τ “ἢ - κ΄ ν 3 ἣν ν 1 γος ὐν ς ΟΣ νά ετε γὸ, ἀδελφοί, )ὸν κόπον ἡμιῶν καὶ τὸν μιοχθον νυκτὸς Ν Τραϊέχ Ἡ 

᾿ ᾿ -ν “θυ τῆς σποεέῶς, Ὄ Τὸ Κοήὺ Ἴης αὐγουπῆς ΟῚ Κῶ δ χοῦ λονης τῆς Νς » Ι νι -} λ εἷἶσηξ ὴὰ ὯΝ ε ΜΝ α.χορ.α1.Ὁ 

; | τὰς ἢ Ὡ 7.1. ἐς ἫΝ Ἵ Ἷ " ΜΝ ᾿ ᾿ Ὁ ἥμερας ἐργαζομδυοι ζοῦος τὸ μὴ αρήστῃ να υμώῶν, β.3εσ.γ.8 

᾿ ο᾿ ἐλπίδὸς τῷ Κυρίου ἡμὴ Ιησοὺ Κριαφὸὰ ἐμχυθοάδν τα’ Θέο ΟΝ, πο; ΗΠ ον ἀν ΩΣ , 
ἱ ; : ζ {τυ ε ποϑτον» ΧῚ ἔ ἫΝ Ι ἯΜΕΝ ἣ ἐρηρύξα μδυ εἰς υμᾶς 7: δυαπέλιον τῷ Θεοῦ. Ὑμεῖς μδρτυρεές τὰ 

᾿᾿ ᾿ ᾿ ὦ παϑος ἱἐ μὴ, εἰ δὸτες, αδελφοι ἠγαπημδμοι, χ'αοὺ Θεού τίω “τ ἦς Ὁ] ὶ Ι δὰ Ι ΕΝ “ ζ; ! 

ἢ ᾿ : λχς ν᾿ οὐ κ 2» .[Γ. ᾿ς ἘΔΝ Ν νερὰ Ὡς Ὁ Θεὸς,ῶς ὁσιῶὼς Ἀφ δικοίωῶς (α αμεμυπίως ὑμᾶν (οἰς πισεῦε-- 

Ϊ ἌΜΕ ΟΝ ΝΣ ΚΥΚ " “ι΄ σιν ἐβυηθημϑυ,καϑα ηῷ οἰ δαϊε, ὡς ἕνα ἐκᾶςον ὑμῶν (ὡς πα ϊηρ 
᾿ ἐν λογῶ μόνον, δῆλα, Χο ἐν δωαλμει, κοὶ ον “σπνόοματιαγίω, Ἐπ νος ῃ ὡς κα  . ἢ ϑοί εἰ αν, ὦ 

ἢ ἝΩΣ ΄ “ ᾿ Ἀδ' το Πᾶν ἠδ ἢ τέχγῶ ἑαυτὸ ) ρακαλοιώτς υμας Κο πῶραμυ ὑμᾶνοὶ ὮΤ 
ἱ ΟΠ Τ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλη, καϑῶως οἰσδυτε οἷοι ἐβυηϑημὴυ 72 Ι! γι τὰ 9 “᾿ς δ εἰξί ἐδ δ ; 
{ . ξ ᾿ "ἢ Ν ἣ ΜῈ Κ λ ε ᾽ "αὶ Ι: δὴ ; υ Ι νων μδρτυρούμδυοι, εἰς “θα πα τῇ στ υμᾶς ἐς - τι 70 Εφεδσ. σῇ. Α 

" " ; , ἡ τε Τχ ͵ λ΄ .-“" ει ῦὃὴἣἡ , λε [ χ᾽ Ἷ φιλπα. Δ. 

ἢ » ϊ μι ! ΝᾺ Ἵ ὯΝ τάν ἫΝ Το δ ὙἼὉ] Ὑπῶ ; ᾿Ξ καλέσαντος. δ “κα ἀρ! τος υμᾶς εἰς τίευ ἑαυτού (ασρλείαν κἡ δόξαν. Διὰ 6- ὩΣ Β 

Θ΄ Κυράου,, δεξαμϑυοι ὃν λόγον ἐν θλίψ4 πολλῇ, μετοῖ χαιρας τΧοοῦοα ' ' 
τὸ Χο ἡ μεῖς δυχαφαςουμδυ]ῳ Θεῴ ἀδιαλείσήως, ὅτι κρϑαλα-:. 

(όντες λόγον ἀκοὴς ΖΡ ἡμῶν, Τῷ Θεού, ἐδέξαεϑε αὶ λόοον 40-- 

ϑρώπων͵, ἀλλὰ (καϑῶς ὅξην δληϑῶς) λόγον Θεοό, ὃς ᾧ νερ- - τῇ" ἢ 

᾿ πΉε τ Υ οὐθὸς πθΆ τὺ. γανῦσι ἐν μοὶ ( 
δελφοὶ ὠκκλησιών Τῷ Θεοῦ ὧν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδωιᾳ, ἐν Χρι- 

,ν φῶ [ησοό, ὅτι ταὐτὰ ἐπαΐϑετε τὰ ὑμεῖς τοὺ τ' ἰδίων συμφυλε- 

τῶν, καϑοὺς καὶ αὐτοὶ ὑποὺ τὴν Ἰουδαίων, δ᾽ κὸ ὃν Κύρμον Συτο-- 
ἌΝ ᾿ Ο.ἱ. 

.«]} τιν προ εἰ ! ς κ Σ Ι δι, ὦν “ , 

πνευματὸς ἁγίου, ὥςτε σγνέοϑοι ὑμᾶς τύποις “ῶσι ζοῖς πι-- πέπον. ε8 
᾿ ̓ : ᾿ [ ᾽ “ 7] λ.ο Ἵ “"; ἢ γ ς 4» ἢ" ὌΥ 

σευοισίν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ, Κρ τῇ Αχαϊᾳ" αῷ ὑμὴμ ΝΣ ὀΐξη- 
; ᾿ ἐ [ [ϑὴ 3 Ι ᾽ “Ν ! ἢ (Ἥ 

ΧΡτο ὁ λθλος τ Κυρίου οὐμόνον ον τῇ Μωκεδὸνίᾳ ἢ Αγῶϑᾳ, 
λὰ ; ἜΝ εν ἅτ Ἃ Ὁ ῇ 

͵ Δ ὥὗλα (ἃ ἐν πανῆ ποπῶ ἢ πιςῖς ὑμὴω ἡ χύθος τὸν Θεὸν ὀξελήλυ- 
: ᾽ “ Ὁ ,ςῸῸ ἑ φῶ ἡ} . "ν οαἵἱ ἊΝ" 

β ϑεν, ὥςτε μη χρείαν ἡμᾶς ἔχάν λοιλεῖν τι" αὐτοὶ )» δα ἡμῶν͵ 
Ι 2 ! «ς: «  ΥἦῬ , ὃ. λεῖ»-ὉΦ Α -ο΄᾿ν»ἦ 

, : : ἀπαηίελλουσιν ὁποίαν εἰσοδὲὸν ἐχόμδν ζθος ἐμῶν... δ. ἔπε-- 

φρέψατε 

ΒΝ 

Κ 

-ο 



Ῥωμ.α.Β 

Πραΐξοις, Α 

βωμια.Β 

Ὡ 

Β. 

Γ 

9ο8 ΕΠ ΤΌΗΙ 

χ]ενάντων ἰησοιῶ καὶ (ὗν ἰδίοις τυδοφήτας, ύ ὑμας ὠφκόδιργω-- 

ξάντων, ἴα ϑ: δρεσκόντων, Ὁ} πσιν ̓ἀὐϑθοϑόποις ἐγαν- 

λὐαπληρῶσαι αὐτῶν τας  ἀμδρῖέας παντοῦ. ἐφϑασε: " ἐπὶ αὐ--. 
τοιξ ἡ ὀργὴ εἰς πελθ.. Ἡμεῖς δ, ἀδελφοὶ, Ἀπορφανιϑενῖες 

ἀφ᾽ ὑμὴν τϑϑς καιρὸν ὥρας, πσερσώπω, ̓  καρδίᾳ, φῇ .α5ο-- 

τέρως ἐασουδδέσουμϑω ὃ Ω ὐθόσιωπον ὑμὴμ ἰδέειν ἐν πολλῇ ἡ ὦ)χι-- 

ϑυμίᾳ. δεὸ ̓ἠϑελήσουμδυ ἐλϑεῖν τϑϑς ὑμας, (ἐγὼ μδρ Παῦλος 

χα! ̓ὦπαξ καὶ Ὁ δίς,} Ἶκοῳ ̓ ἐνέκοανἡ ἡμας ὃ στα ας οἴςς ὌΝ ἡμῶν 

ἐλπὶς, Ἰχαφβὶ, ῥεέφανος καυχήσεως: ὴ οὐχ’ κα ὑμεῖς ἐμω- 

πσϑϑϑϑεν Ξ ᾧ Κυρά οὺ ἡμὴ ἰησοδ ΧΕ ςού, ο ΤΙ ἐν πουροισίᾳ:; 

ὑμεῖς γαβ᾽ ἐσὲ ἡ ὶ δόξα. ὑμῶν Καὶ ἡ χαρϑί. 

Διὸ μηκέτι σέ ον]ες δὐ δονυίσοι δ καταλέφϑειῦαι} ἐν Α.3,.- 

να!ς μόνοι, κὶ ᾿ἐπέμυ ψαμδυ Τιμὸ ϑεον ᾧ ) ἀδελφόν ἡμῶν κ᾽ διά- 

κονὸν ΤῸ Α; Θεοῦ καὶ σίζυεργν, ν: ἐν “πὸ Ὁ δυατελίῳ ΜῈ Χεα- 

τού, εἰ εἰ, Ἂ τηδλξαιύ ὑμας ὌΙ ̓ αϑακαλέσαι ὑμᾶς «θὰ τῆς πί- 

ςέως ὑμῶν, τῷ μηϑένα σε νεαὶς ΦΨ ταῖς θλίψεσι Ταύταις αὐ-- 
τοὶ “Ὁ οἴδδυτε ὅτι εἰς Οὐτο κοίμεϑα καὶ [δ ὅτε χυοὸς ὑμας ΖΞ 
δι, «ερελέγομδο ὑ ὑμῖν ὅτι μδιοιδυ θλίξείϑαι, καϑωὺς ταὶ ἐ- 
οβϑετο, 10 σἰόδατε. Δια (ἴδ κᾷγω μηκέτι κέγων ἐπέρα εἰ εἰς Ὁ 
γνῶναι, πίω πίςιν ὑμὴν, μήπως ἐπείρασεν ὑμας ὃ ὁ πειραιζων,α 
εἰς κενὸν ἥϑηται ὁ κόπος ἡ μῦμ. Α͂ρΙε5 ἐλθόντος Τιμοϑές τεὸς 
“μας ἀΦ᾿ ᾿ὑμῆ, καὶ ᾿ δθα Πελισοιμδρου ἡ ἡμῶν τίω πίσιν καὶ ἢ ἀ- 
γώπην ὑμῶν, "Ὁ δὴ ι ἔχετε μνείαν ἡμῶν αἰγαϑέεωυ πᾶντοτε, οἴπιπο 

ϑοιώτες ἡμας ἰδών »χαϑείηῷῷ (ἡ ἡμεῖς ὑμας, δια ζούτο νεκλή- 
ϑηιδῃ, ἀδελφοὶ, ἐφ᾽ ὑμῶν, ὅλι πᾶσῃ ἢ ἡ θλίψη αὶ Ὁ ἀνείξκη ἡ ἡμῶν 
δια τῆς ὑμῶν πίςεως" "ὅπ γιώυ. (ὦ , ἐὰν ὑμεῖς φήκητε ον Κυ- 
ρίῳ. ένα “Ὁ εὐχαφκείαν Τὰ ἀέδα τῷ Θεῷ Δύτα ποόδιιυαι 
«δι ὑμῶν, ὁ)εσταση τὴ τῇ χαρᾷ ἥ χαίροιῆν δύ ὑμᾶς ἐμτοο- 
ὅεν “5 Θεοό ἡ ἡμῶν, νυχτὸς ᾧ ἡ ἡμέρας ὑπέρ ̓ὀκαϑδκασοό δεὸ- 
μᾶροι εἰς “ὁ ἰδεῖν ὑμῶν ὃ πθόσωπιν, 'Χχαὶ ̓καταβτησὰαι ζα υ ὑςερή-- 

τῶν, 3. 

Δ ματα τῆς πιξεως ὑμὴμ: Αὐτὸς ὃ ὁ Θεὸς ᾧ πατὴρ ἡμῶν, ᾧ ὁ , ὃς 

Κύρμος ἡμῶν ἴησοις Χορὸς κοὔάνϑυναι τίω ὁδὸν ἡ ἡμῶν ϑὸς 
ὑμας" ὑμας δ, δὲ ὁ Κύδλος πλεονάσαι Ὡ αὐδκοσεύσοη τῇ τῇ ἄγαιπη 

εἰς δλλήλοις νὴ ἃς παταρ,καιϑοῖ καϑώπῬ θὲ ἡμεῖς εἰς ὑμας, εἰς Τὸ ςη- 
ν. 

,. «δυκα οσιυη. 8 

᾿ 

4 τ 

ἐκ ϑὼς καὶ 
αριπατεῖτε. θ 

ι .-“ 
τὐμας. τ’. 

2 ἔχομϑμ. ε 

εἸλοιϑν, Ε 
δἰ ο᾽.4.... 10. 

4 κριμοοιϑβων, 

γ 

δ' λθτε δλλήλοις Ψ Οις λθωοις Οὐύτοις. 
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οἰξαι ὑμῆμτας καρδίας ἀμέμθοις ςΨ ̓ ἀγιὼσῶῃ ἔμισε9- 

ὅϑεν ᾧ Θεῦ κὶ κ, ποξϑ ἡ ἡμῶν, ἐν ΤῊ ἢ «ὐροισίᾳ ἥ' Π' Κυείε ἡ ἡμῶν ἱ»- 

σοῦ Χοκτοῦ μὴ πού των ὃ: ̓ἀγ ων ἀυνος Τὸ λοιγὸν οι, 

ἀδελφοὶ, ἐρώτῶ ομϑυὺ ὑμας Ο ἡ πὐρακαλξμδρ ἐν Κυρίῳ ἐνῶ, 

καϑῶς ελοίδετε πορ ἡμῶν "ὁ πῶς δεῖ ὑμᾶς τὐἰδαπατεῖ καὶ κ. 
Φρόσκᾳν Θεῴ " ἵνα περιογεύητε μαλλόν' "οἰ διί]ε )Ὁ ἵένας ρα 

λγίας ἐδῶκα μδού ὑμὴν δια ἡ: ᾿Κυράν ἴησού. Ὕ:το 785) ΤΙΣ ϑέλη 

μα “' Θες ὃ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπεχεῶς ὑμαῖς δσὸ Φ πορνείας, . 
εἰδέναι Ὁ ἔκαιον ὑμῶν “ὁ ἑαυδ' σκδος κτα ἀκ ἐν ἁγιασμῷ κα “Ὡ: ἵ 

μῆ, μη. ὧν παϑε ὀιϑυμίας, καιϑοίηῷ νὰ . ᾧ ἔθνη τὰ μη εἰδότα 
Θεόν" ἢ μη , ὑπερξ αἰνᾷν κα Ὁ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ ρόγματι τὸν ἀ- 

δελφον αὐτοῦ, δεότι ὑκδίρος ὁ ὁ Κύρκος τύῦθα παύτων Ούτων, κβ- 

ϑως Ὁ ἡ περεπαμδο ὑμῖν διεμδρτυροίμθα." οὐ “Ὁ ἐκαάλε- 

σεν ἡμιας ὁ Θεός οὶ ἀκαϑαρσίᾳ, δὴ ἐν ̓ ἁγιασμῷ. Τοιγαροιίυ 
ὸ αϑεῇ;, Ἧ ἀύϑοροπον ἀϑετεῖ, ἀλλα τ Θεὸν ὯΝ “ἢ ̓δῦντα τὸ πνεὺ- 

μα αἰῶ “Ὁ ἅγιον ἐς᾿ ᾿ἡμιας". Περκ: 91 ΧΖ' Φιλαδελφίας ε ν θείαν 

᾿ἔχετε γράφῷ ὑμέν᾽ ̓αὐποὶ ἡγοῦ ὑμεῖς ϑεοδισδικτοί ἐξῈ εἰς ὃ ἀ- 

γαπᾶν ἀλλήλοις" Ὁ δ )Ὁ ποιέῖτε αὐτὸ εἰς πονται ζὗν' ἀδελφοις 

οι ςΨ ὅλῃ ΤῊ ἡ Μακεδονίᾳ. «ὐοακαλοῦμδυ 5 δ ὕμας, ἀδελφοὶ, 

δ οχακό ὦ μὰ ὑ λλον, φιλόεμεῖας ̓ ἠσυχα ἐν κὰ Ὅς τοθοίοσειν ἴα 

ἰδιω ὃ ἐργαξεῶς ταῖς ἐδίαυς χερσὶν ὑμὴν, ὙΦ ΔῚΣ ὑμῖν ΡΟΥΓ. 
γοίλαμδ,ἵ " χύθαστωτητε εὐχημόνως. χοϑὸς ζις ἐξω, τὸ (ῆς 

γὸς χρείαν ἔχνπε. Ου ϑελω, ἢ ὑμας ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, τα χδὰ 

“ ̓ κακοιμημδλυων ἡ “γα μὴ λυπήοϑε, χαϑως Ἂ οἱ λοιποὶ οἱ μη ̓Ξ 

χρῦϊες ὑπό Εἴ [ΣΡ πισεύομω ὃ ὅτι [ησοῖς ἀπέϑθανθιὰ ἀνέςη, οὕτω 

Ὁ ὁ ὁ Θεὸς ζις κοιμιηϑενϊας δια ἢ Ἵ Τησοῦ ἀξ στιν ̓ ἀυπώ. Τϑτο γὼ 

ὑμὰν λέγομδυ ἐ ἐν ΛΚ Κυείν, “ὅτι ἡμεῖς οἱ ἐῶντες οἱ ̓αὐἰϑαλφπὸ 

μδροι εἰ , τ Ὑ φροισίαν ὃ 5“ Κυράς, οὐ μὴ  φϑείσωμδυ ζις κοιμᾳη-- 

θέντας, ὅτι αὐτὸς ὁ ὁ Κύριος ἐν ̓ κελεύσμαπι, ἐΐ ̓Φν ! ϑρχαῖϑη, 

ὦ ἐν σϑέλπιή! Θε- ̓ καταξήσῷ) ἀπ ρανμ, οἱ ἱ νεκροὶ ἐ ἐν Χριφώ, 

Δὐαςησον) πρῶ Ὃν: ἔπειτα ἡμεῖς οι, ἱ ζῶντες οἱ περιλάπο μδροι, 

ἅμα ῳ αὐτοῖς υρπαιγησομῖθα κ ἐγ νεφέλαις ἧς ἀποντησιν ᾧ Κυ- 

ρία: εἰς αἐρριρὶ ὅτω παντοῖ (ν Κυρίῳ ἐσομῖθα. ὥςτε φῦρακα- 
Ῥιρα: ἢ ἕ λρο- 
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ιο ΞἘΠΙΣΤ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. Α. 
ὧν "ἡ τ καιρῶν, ἀδελφοὶ, 9 ὀχείαν ἐχέτε ὑμῶν γα φεάχ' αὐτοὶ 

- ἀκριξως ὄἴδαωτε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρής ὡς κλύπβης ἐ ἐννυκῆ, ὅτως 
ἐρχέ.) ὃ ὅταν γὃ λέγωσιν, ἄρίων ἡἀσφάλᾳ, τοῦ αἰφνίδιος δὺς 

τοῖς ἐφίξα) ὀλεϑεϑς, ὡς πῇ ἡ ἥ ὠδὲν Τὴ ω γαφρὶ ὀχούση, ὩΣ ϑ μή 

ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δὲ ἀδελφοὶ; ἀκ ἐσὲ ὧν σκότει, ἥα ἡ ἡμέρα 

ὑμᾶς ως κλέπλής καταλοίξη; 'παύῆερ ὑμεῖς οὶ Φωτὸς ἐςτ κὶ ἡοὶ 

ἢ ὅκ ἐσμέν νυκτὸς ἐδὲ σκότους. Α δφὶ οὐν μὴ ̓καϑεύδωμιεν 

ὡς τὴ οἱ λοιποὶ. λα ἐ γρηγορῶμϑρ Ω νήφω μϑυ' Φ ὟΝ καϑε.- 
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ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΔΛΔΟΝΙΚΈΙΣ 

δου τέρας δπιζολῆς. 

ον Ὑῆ᾽ τινὲς πὸ Θεοσαλονίκης φρορὶ χα ἄτακτοι ἀπ ζρις ἀδο- 

ἢ Το, με, ὡς: δε τῆς πῇροιρίας τῷ Κυρίου ς οὐςείσης. ἠπτύτων δὲ 

ποο τον “δὶ Ἰὐποδέχέται τω πίον οτῶν ΠΝ ἐν χαὶ ὁτ| ον ἀὐθοὶς ἐκλυχάο, Ἔ θλί. 

ὧν “ναίως ; οι πσφέρφεσι δγοὶ ὧν Χριςόν, χαὶ ) αὔρα μυλεῖται δὲ αὐντοις ὡς ἐσομϑμης οὐχ δι- 

χίας κου αὶ ΤῸ ᾿ Θεοῦχν μ αἰνηοις αἰδιχοιώπων. ἔπειτα “-Ὡϑὶ ως; τῆς Ὁ ρεσίας τῷ Σωτῆρος δὲ - 

Β ; : , ᾿ , δαισκά μηδενὶ αὐτοῖς ὁ πείλεοϑαι, μηδὲ θροξοϑα) αὐηιὶ μήτε ΟΥ̓ΚῚ πρϑὺ μας, μῶτε ὡς αὐ- 

δόντες, ΧῊΣ καϑεύδοισι ὦ οἱ μεϑυσκο μὅροι, ον: ΒΕ  Ξσ; δπῃ ̓γράνψόδυτος, μή: χῶς νομίζῳ ἥδ πἴρῥιαι αὖ τίοὐ «μὴ Ἴ» πρότερον ὄσεοθαι αὐτίω, 

Ησαϊσνθ. Ὁ ἱἑμοεῖς δὲ ἡ ἡμέρας ὄντες, νἡφωμδὺ, ἐνδυσουμϑυοι᾽ ϑώρακα πι- ἐα) μὴ πκποςασία, ὩΕΡῸν ἔλθη, χοῦ μετ᾽ αὐτίοῦ ὃ ἀῤτίγριςος, ὃ ἡὸς τὴς αἰ πωλείας, οὗ τίου 

ἔφεσις. Ὁ "Ν δὰ ἀγοίπος, ̓ ἡ αἰδικεφαλαίαν, βπίδα σωτηρίας ὅτι Ἴ Ἔ ““Ποισία» ῳΨ σημείοις χα τέροισι ψεύδου καὶτ ̓ἐνέργφαν τῷ σατλμὰ ἔστεϑαι ση (σ]ν4. εἶχα 

ὃς Θς Σ᾽ η ᾿ “ὐΡαινέσας αὐτοῖς φήχειν δδυναίως , χρὴ χρτεῖν τὰς ποῖθα δύσφο εἷ Σ Σ ἐδιδοίροισὸρ ΠῊΡ ̓ αὐτῶ, 

70 ἡμιας ὁ ὃς εἰς ὀργέω, εἰς ; πὐϑαποίησιν ἡ "δίας δια το αι ἐλλά μινδε μίαν κοινωνίαν ἔχην μ( Ἣν ἀτάκτων, ἀλλ χαὶ ἡ ξιστοί αλλ αὔριρ δὴ γ 

Ε 5 Κυρίζη ἡμῶν ἴυσού Χραςοί “: τ’ Σποϑανόντος ὑσέρ ἡμῶν, ἵνα, αὐξεέργρυς χοὴ σχλιαΐοις ἐδήλωσε ζοιὶ ζοιουτοὲς . χαὴ ὃ καϑύλου δὲ αὔνγήλε ὧν μὴ ὑπαχούω- 

δ ης χρηλορῶμεν, ἔτ καϑευδωμδυ, ἅμα ᾧ ἀυπὶ δὶ σωμμεν. Διὸ χα Τοῖς λθϑις αὐτῷ, ζοῦτον Ἡὐποστουαἰγώνρν γένθοϑαι.. "οὴ λοιπὸν ἐπάνξάεϑυος αὐοῖς εἰρη- 

πὐραχαλεῖτε ἀλλήλοις, καὶ οἰκοδομεῖτε εἧς δ ἕνα,καϑὼς ὦ ποιά- ἍΝ τελί τῶι ϑ πολι, ὃν ἀασεσμν τῇ ἰδίᾳ χεὶ γρολψαῖ, δεῖ σγμεῖν Τὺ πάσες 
ζολὴς δεδηλωχ,. τῆς 

Γ πὸ ἐρῳτῶμϑυ ὃ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ φδεναι Οιᾷ κοπιών]ας ἐν ὑμῖν͵ ᾿ ᾿ ὙΠ 
1) ἡ πσεϑἴσαιμδοις ὑμδμἐν Κυδίῳ, ὧ νουϑετοιίυτας ὑμας, κὶ ἥ. ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΕἸΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

γειαχ αὐτοῖς ὑτῴρ ΤΕΥ ἀγαπη διὰ “Ἃ Χὰ ἔρον αὐ ᾿- ᾿ ΓΝ 

εἰρίανάλετε ἐν ἑαυτοῖς. Παρακαλοῦμϑυ ὃ ὃ ὑμας ἀδελφοὶ, γου- ἐπε ὧν Ἰπ τς ὧν ΠΟΥ τὸ; τ ἐμιην 4 Ὧν ἀπ ν ᾿ 
12 Φὼ , δῥαπληρφιῶ εϑύω ων  ὑφερήίκασαι αὐτῶν, νὰ χργλὰ οἰγάπες σημιαντίκα " τίκ αἰπηλε δὲ: 

Δ εῖτε (οις ἀτάκτοις, παυραμυυϑείαϑε (᾿ ὀλιγοψύχοις, Δύτεχε- ζυτίω περσίίσι ἡ δὴ ̓ὑηπρολίω αδτὶ ̓ ς πϑροισία αὐ οὑπὶ δὲ μὴ ἀπήλϑεσερὲς αὐτου ἐγ- 

ὟΣ ὅτ Υ' ἀανενὼν μὰ οϑυμεῖτε ὃς παῖντας. “Ορᾷτε μήτι Ξ ὃεν ςογάφεον.. ἐν τῇ σσρϑ τῇ ἐ Ἷ χρόνων τὴς Ὁ 5. Κυείου πϑροισίας κ᾿ αὐῤθέμϑρος χρα | 
᾿ Ῥ Ν τ ΧΡ οὰ μὴ ς κά χῶᾶ δι με. 294 ὶ 

ἩΡΑΕΝ κὸν λυ κακὸν τινὶ ἱ ἀποδῷ, ΡΞ πάντοτε ΒΞ: ἀγαϑὸν διώκετε κ' κὶ ἐς ὡς οὐ ̓ χείωδες αὐτοῖς, γιοῦ ὁ γραφφροὐ ̓  (ὗτ εἶ τὲ ΠΣ γρἀφᾳ ὁ δὲ δὶ ΕΥ 

α.πετ.γ}.} δλλήλες ἐς ποτα. Παντοῦ ἤε. “Αὐνα λεὼ χϑθων “4 ζιὐτίωυ αἰωὼ αὐτίαγ'λυμεωνεές τίνες ἔλεγον ὅναι λοιπὸν τί ποροισίαν τῷ 

ματῦ.ε Ὁ χαιρ ᾿ προσεύ- Κυρίου. Εὐδὲζοσηο ζὼ ὀληϑὲς, ὁ Χ οιζὸς «ψούφης ϑῥᾳσκετο αὖ ηὸς γὸ» εὖ ζς δὐατελίοις σῃ-- 

μὰ, ᾿ χέσα. Εν ἯΣΝ : δὐχαρισεῖτε' ὅτ » ϑέλημα Θες ἐν Χριρτ ΓΕ ἐμιεϊα δ πἰροισίας αὐτῷ δέδωκεν, ἀτίνα. οὐκ ὀκθαῦτα. λῤαϊκοίζοται δὲ δξζυ (ἢ αὐηὸς διαλα-- . 

λει Δ σρὸ εἰς ὑμας. Τὸ πγόμα β) ᾽ σβέννυε. Προφήγειας μ᾽  οἴξεϑε- ((ν «ἰδὲ δ᾽ πο τῆς ἘΝ Ὁ σημμεΐων, χαὶ τῆς τῷ λὐτὶ γείφου ἐλθύσεως,, Ἃ᾽ οἱ πότων εὖ 

κολι οῦ. ἃ 
ι Ὡ ! 

᾿ ἡζῶν ̓ Πάγηα δοκιμάζετε " καλὸν κατέσχε. ἡ παντὸς ΓΝ μὰ (αὶ τῷ ὀκυρίου ποροῤῥήσης ποιοῦν. Ἂ 

εὐ δδις ἠῤων " ἀπέχεθϑε. Αὐτὸς: δ ὃ Θεὸς Φ εἰρίωυης" ἀγιάσοι! , ζ' τα ἢ ἀπὸ ἀπεονήν τ Ὁς ᾿ τεῖος ἐτὰ 
ἀπὸ ἢ ἼἜΡΕΝΙ ὃ ΚΒ ΙΑ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. 

μας λο Εἰς" κ᾿ λόκλῆρον ὑμῶν τς πνόμα, ἡ μ ψυχ, ὧτὸ “0 α΄ Εύχρρισία ἐῶ τῆς ΤᾺ Θεοσαλονικέων πίρεως, καὶ ἀχαπης, Βύρρικία ὑαῇ τῆς κλήσεως, “εσζοπὴὰ ὄλημονν εὐχης δος ᾽ 

σωμα ἀμέμπῆως ὁ [Ἂ, Τῇ ἢ τὐρεσιᾳ Ὁ : Κυρίκὴ ἡμῶν ἴησϑ - Χριροδ καὶ ταρῴον αὐτῶν, καὶ κολάσῃ ΔᾺΡ θλιζον. Χοιεὸν τὸν Θεὸν δὲ ονοιγιφ αὐτῶν. Ϊ 

Τῶν Καὶ ϑύχα πελειωσεως αὐτῶν ἐν δόξῃ Χε.- Παράκλησις δύχὸς ἐα αὐτοί καὶ 0 ἢ ἐργρυ. Εὐχὶ ὑπ αὖ- “7 : 

α.Κορια.Α ρηϑείη. “Πιςῦς ὸ γύμας, ὃς Ἂ ποιήσά. ̓ Αδελφοὶ, “προσεὺ- ρῶν ΩΝ τος Ἔ ᾿ - ᾿ τ ὠκ ὰς ἜΣ 

ἐμ ρεζαίαν, οβ΄ Περὶ τέλοις, δι μδ' αὐπίχριςον ᾧ πῳυπορᾶρον ὅ.: ἐλέγχῳ ἵν- Τρό πη ἐργασιας ᾧῷ παρ τήσεως ἢ αργῶν ἐρηφγ., κα 

15 αἷδλὴ ἡμῶν. Αασεσοιεϑε Όις ἀδελφοις παντας ἐν Φιλής- : 
δαίων Ἅ ἀπιρησαύτων Χ εασῶι ὰ πρὶ ὑπ γίνε αϑρς Θεοὶ Θεοδ' ὥνω ᾿ τ 

μαι ἁγίῳ. ὀρκίζω ὑμας ἢ: Κύριον, λὐαγνω βῆναι τ Υ' ὡἰχιςολίω 

πᾶσι Τὶς ἁγίοις ἀδελφοις. Η χάξας δέ Κυρίου ζἑμὼν ἴησοδ 

Χοιροό μεϑιὺ ὑμῶν. Ἀμίω. ὧν ΟἽ, 

Πρὸ [ρος Θεασελόνικῖς τϑερῦτν ἐρράφ» Στὸ Αϑέωωῶν. ὃ 
Ἐν Ἰρϑιν εν : 



: δ 
Γ Η ΠΡῸΣ ΚΕΙΣ 

αἱ βιὰ ὠκκλησίᾳ Θεασερελονικέων ον Θεῴ πατϑὰ ἡμδ, 

ζ ὦ Κυρίῳ ἰησού Χριξῶ "χώρας ὑμὶν χαὶ εἰρίευη 

ΑΚΑν ἡ δ : ιὲ ὁ Στὸ Θεοΐ παΐοὸς ἱἐμὰν, Κα] Κυρίου ἰησοΐ Κοα- 

σού. ἡχαιραςεῖν ὀφείλομϑυ τῷ Θεῷ πατοτε «λύμῶν ὦ- 

»δλφοὶ χαϑως ἀξιον ὅξιν, ὅτι ὑπεραυξανᾳὴ πίςῖς ὑμῶν, χαὶ 

πλεονα 4 ἡ ἀἰγαίπη ἑνὸς ἑκοίςου παύτων ὑμὴ εἰς ἀλλήλοις"ὡς-- 

Β᾽ τὸ ἡμαξ αὐτοιὶ ἐν ὑμὰν καυ χά ὥοη ὧν τοὺς ὡκκλησία)ς ΤῈ Θεοῦ, 
ὑπὲρ ὁ ισπομονῆς ὑμὴν, ὦ πίςξεως ἐν πῶσι Οἷς διωγμοὶς ὑμὴμ 

"ἡ ταῖς θλίλψεσιν αἷς δυ έχεϑε, ἔνδφγμα ὁ δικῳίας κρίσεως Τῷ 

Θεοδ, εἰς Ὁ καταξιωθίιαι ὑμᾶς ὁ (ασιλείας “' Θεοό, ὑπὲρ 

ἧς Χὴ ποδιά εἐἰπῷ δίκουον χϑλαὶ Θεῳ δύταποδοιίυ αι Οις θλῇ 

Γ ὄυσιν ὑμας θλίλψιν, ὦ ὑμὴν Οἱς θλιζομδύοις δύσιν μεϑυή μὴν, 
"ἐν τῇ Χποκαλύν ᾧ Κυρίου ἴησοῦ. ἐπὶ οὐρανγοΐ μεῖ ἀήέλων 

διιυάμεως αὐτοῦ ἐν πυρὶ Φλοχϑς, διδοντος ὧν δυγχησιν Όις μη 

εἰδόσι Θεὸν ᾧ Οῖς μυὴ ὑπακούουσι τῷ δαήελίῳ ἦν Κυρίου ἴἐ- 

μῶν ἴησοδ Χρκςοῦ «δήανες δίκην πσοισίν, ὄλεϑρον αἰώνιον, Στὸ 

χοδοσώπου Τῷ Κυρίου ἦα) Στὸ τῆς δόξης Φ ἰσος αὐτοῦ, ὅταν 

ἔλθῃ ἐνδυξαοϑίωαι ἐν Ὅῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ ϑαυμαϑέω αι ἐν 

Δ πᾶσι τοῖς ἱπιςευοισιν᾽, (ὅπι οὐ χιςεύϑη Ὁ μδρτύθμον ἡμῶν ἐφ ὑ- 

μαξ,) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη εἰς ὃ χα χοθϑσευχόμθα παύτοτε πέ- 

ρὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμας αἰξιώση τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ᾿ἡμῶν᾽, καὶ 
"ληρφ)ση πῶσαν δ δοκέαν ἀγαϑωσάωης, καὶ ἔρον πίςεως ὧν. 

οδαυάμει, ὅπως ἐνδοΐζαι ϑη Ὁ ὄνομα “' Κυρήεἡ μῶν Ἰησού Κοα 

τοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν ὐπὸ, καὶ πίω χάδαν τοῦ Θεού ἡμῶν, 
6 ᾧ Κυρίου ἴησού Χόχοού.  Ἑδφφῳτώμδϑυ δὲ ὑμας, ἀδελ-- 

᾿Φοὶ υὑασὶῤ τῆς χρσοισίας Τὰ Κυρίου ἡμῶν ἵησού Χοκςού, καὶ 

ἑ ᾿ὐχισίω α,γωγὴς ἐπὶ αὐτὸν, εἰς ὁ μὴ ταχέως σωλδ)ϑη- 

αι, 

ἼΧαιςί. « 

λ 

͵ 

1 πιςευστεσιγ. 

α.εἰζι κι ογ 

τὐρῦμι, 

β' 

Ἷ αἰομίας ̓ ει 

δα, 

ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛ.Β. ἰού 
γα! ὑμᾶς Στὸ ᾧ νοῦς, μήτε ϑόφέιοϑοα μήτε διά πνϑύματος, μη-- 

τε διὰ λόγου, μήτε δὲ οὐ πιςολὴς ὡς δΥ ἡμὴμ,, ὡς ὅτι ἐνέφηκεν ἡ 

ἱἑμέρᾳ ἦν Χραςού. Μήζες ὑμᾶς ὀϊξαπατήση χα μηδένα, (Ὧν 
1] νλ λ΄") δ ἃ ] “»“ Ἀν . ς 

πον, ὅτι ἐαν μι ἔλθῃ ἡ δσποςασια Ἰσθϑοτον, (αὶ δστοχα λυ 8ὴ ὁ ᾽ 
» Ὁ ς ἐν ςε ε. ἀκνρατι» ἐΓ ε,.» “Ω 

δυϑόθόπος Τῆς οὑμδρίκας οϑυος Φ ἀπωλείας, ο δὠτπικείμϑυ» 
ς ε » " ᾿ ᾽ { 

Καὶ ὑπεραιρόμϑιος οὶ πωῦταὰ λέ) μῆοον Θεὸν ἡ σέξασμω, 
ο 4} ν᾿.» Ν λ-Ν κε λιν [ ᾽ " 
ὥςτε αὐτὸν εἰς δ᾽ ναὸν ἐῷ Θεοό "ὡς Θεὸν καϑιστι, δστοδήκνωω -- 

ε λ » ᾿ Ι! » ἰ ΟΠ ΕΞΞΒΕΕ νι ε ἊΣ 

τὰ ἑαυτὸν ὅτι 61) Θεὸς. Οὐ μμνημονόυσετε ὁπ ἐτι ὧν ἄρθοςυμας, 
“ 3} .-ὦν ΣΝ Ι ,} 5» λῳ» 

ταῦτα ἔλέλον ὑμὴν 5 Χρή νὰν “ὃ κουτέχον σισδτε, εἰς τὸ δστοκο--. 
εν .λ.» “ςΚε λ [ »} 

λυῷϑάυναι αὐτοῦ ον πω ἑαυτοῦ κωμρᾷ᾽ (ὺ ) μύςηθλον ἠδὲ 
» “ » ΕΣ ͵ " “φῴ“ : π΄. 
ἐγεργέιται Δ Δύομίας, μόνον ὁ κατέχων ἀνρίε ἕως ὧκ μέσου γέ-: 

γν ὦ ᾽ ἰ ε,.7 οχ ε ! ᾽ 
γήται, ἡ 914 τότε δσιοκαλυφϑήσεται ὁ ϑομος, ὃν ο Κύριος ϑμα- 
᾿ς αἱ “ἢ ἜΝ, ἐς ὩΣ 

λωσῴᾷ πὸ πνὄυμαπ 1 ςοματος αὐηϑὸ κα! Καταργη σᾷ ἡη - 
Ι Ὁ ͵ « ὅ ΝΕ ε ! .} ! 

φανείᾳ ὃ πωροισίας αὑτοῦ οὗ ὅν ἡ σερουσία κατ' ἐνέργφαν 
το “Ὸ Ι 4 ; ΄ Νν 1 . ᾿ ἰ. 

7 σώταναν ἂν πάσῃ διαυώμει Καὶ σνμμείοις τὸ Τεροιόι ψεύδοι,, 
λιν» Ι » “»,ΣΪ] " ᾽ ““ω». Ι »,αὐῷ'͵}'Ἤ 

χα ἐν πιάση απτώτη τῆς ἀδικίας οὗ Οις Σπολλυμϑυοις, δ 3. ὧν 
λιν “".,.» » » αἱ ᾽ Ὁ ᾽ Ϊ 

“ίωυ αὐγαπην τῆς ἀληϑείας ΚἈ ἐδέξαντο εἰς στυϑέιυα αὐτοῖς. 
λ λ Ι » ε΄ νογ | [ ᾽ . 

καὶ δια ζοότο πεβι 4 αὐτὸις ὁ Θεὸς ὡψφέργφαν πλῶνης, εἰς "ὃ πι- 
ΩΝ » λ.“Ν ί ν ἊΝ ὌΠ « ᾿ " 

ςεύστο! αὐτοῖς πὸ ψευδῳ ἦ ἵνα, κριϑτυσὶ σπαᾶντες οἱ μὴ πιςευσαντες 
οι» : . ,γ.Α4) Ὕ 5 ἦτ» 7 ι »“» λ) Ε 

τῇ ἀληϑείᾳ, δλλ᾽ 40 δοκησουΐες ἐν τὴ ἀδικίᾳ. Ἡμεῖς δὲ ὀφείλο-- 
᾽ “,ἨἱἰἊι"Ὃ»"» Ἂ: Ι λςε ΜῈ » λ»γ 

μδω ὄυχαάθαςειν τῷ Θεῷ ποῦ τε ὥδᾳ Ό! , αδελφοι γγαπη- 
Ι ε ! «[ « ἐς ΟΣ, (ὰ λιν χε} Ὅς 

μδροι χασὺ Κυρλου, ὅτι ἐἰλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀτ' δρλῆς εἰς στυ-- 
Ι Ἔ Ξ .ΕΝ ! ; ν ᾿ »,ὧ» 

πήραν ἐν ἁγιασμῷ “πγόυματος, Καὶ πίςή δληϑείας , εἰς οὐκᾳ-- 

Εφεδ. 8 

--“ 

ταδὶ 

Δ 

λέσεν ὑμᾶς διὼ Τῷ δ) αελίου ἡμὴ, εἰς αἰξαποίησιν δόξης τοῦ 

Κυρίου ἡμ}. [ησοό Χραςού. Α͂δαᾳ οι, ἀδελφοὶ, φήκετε, Καὶ 

κρατεῖτε ταῦ χήοαδδσάς α ἐδισδδύγθητε εἰτε διὰ λόγου, εἴτε δὲ 
ο Ζιςολὴς ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύρα ος ξμων ἴησοις Χραςῦς, "ἡ 

ὁ Θεὸς χα! πατήρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμιαςξ, νὴ ὅδις “«Ποάκλησιν 
ΩΣ Ζ » 4 ᾽ λ ᾽ | ᾿ " « ἰϑν ᾿ 

αἰωνίαν (ὁ ἥπιδὰ ἀγωϑίέευ ον χάριτι, “«“οακουλέσο ὑμῶν τας 
! ὲ “᾿ῤ δ, Σ ,, ἴω . 

καρδίας, "ἡ τηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ "ὦ ἔργῳ ἀγαϑωώ. 

Τὸ λοιπὸν χοδοσεύχοοϑε, ἀδελφοὶ, τοῦδ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος ἡ 

Κυράς ξέχονἡ δοξαξηἢ) καϑὼς χαὶ πσϑὸς ὑμας, ἢ ἵνα ῥυϑὼ-- 
»»ν » | λ ὯΝ » ! ᾽ ς 

μὰν ὅστο τὴν ἀτόπων Κορ πονήρφν ὁυϑροπῶων"οῦ ὟΝ παύτχων ἡ 
ί ν 9 ε " ὰ Ι ἐ, { νἋ 

πίσις. πίξὸς δέ 514 ὁ Κύρκος ὃς ςηοήξει ὑμᾶς κὴ φυλάξει το 

" ΠΝ 

» 

Ἐφέσιια 

Εφεσ.ς 

κολ. οδἢ Α 



ἀκ. 

α. Κορ... 

α.Θεδ.ὺ. 

Πραΐξικ. Η 

“ἃ, κορ.ο}.Ὁ 

α.2ε65.β.8 

τ διατς. Τ' 

Ματθ..Τ' 

α.κορ. 6 Γ 

το ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΘΕ τ: 

κυ 5. πονηρῷ. Πεποίϑοιμϑρ ὃ 5 ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμας, ὅπ ἃ  αϑραίγέλς- 

λομδοὺ ὑμῖν, ΟΣ ΤΟ Ὶ κα ποιήσετε. ὁ δὲ Κύρμος καῖ ἄνϑύναι ὑμὴμ 

 τπαῤκαρσίας εἰς Ὁ ἀγώπην “ Θεούό κὸ ᾿ εἰς υὑπημονίω “ 5 Χαιροό. 

Παραηέλλομϑυ ὃ 9 ὑμῶν, ἀδελφοὶ! .Ψ ὀνόμαΐῦε δ᾽ ἅ Κυράξ ἡμῶν 

ἴυσού Κοικςοῦ, ἜλεΣ ὑμᾶς Στὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἁ ἀτάκτως 

περιηβουτοιντος, ( μὴ καὶ Ὁ φὐραδοσιν [ὡ ̓φϑρέλαθε παρ ἡμὴ 
αὐτοὶ Ρο οἴδουτε πος δὲ! ̓ μεμείαϑοι ἡμᾶς, ὅτι ἐκ ἡταχτή σοι-- 

μδρέ ἐφ ὑμῶν, "οὐδὲ δωριὰν ἄρτον ἐφαγομδυ “δά πνος, ΔΛ ἐ ἐν 

κόπῶ καὶ ̓μόχθῳ, νύκτα ὦ κἡὶ ἡμέραν ἐργαζομϑροι, δὸς Ἃ μὴ 
γ07 

ὀλιδαρῆσα ζοναὺ ὑμῶν: οὐχ ὅτι τὴ ἐχομδυ ὀξοισίαν, ΣᾺ ἵνα; 

ἑαυτοι τύπον δῶμϑυ ὑμᾶν εἰς ὃ μημεῖσϑαι ἡμᾶς: Ὁ δ) ὅτε ἢ 

“ποὺς ὑμάς, ζυτ πωρηηξλλομϑυὺ ὑμιν, ὅτι εἰ ἴες οὐ ϑελφ ἐργοί-- 

ζεϑαι, μηδὲ ἐδϑϑιέτω. Ακούομϑμ γα ενὰς «ξραπατοιυτας ον 

ὑμαν ἀτάκτως, μυηδὲν ἐργαιζομδώοις,, δλλα ἐαἷδεεργαζομδν οἱ. 

ὥς δὲ Ὁιουτοις αὐραη λλομὸρ κ (αὶ ᾿ αὐρακαλοῦμδυδια α' Κυ- 

ρίου ἡμῶν ἑησοδ Χοιςοό, ἥ “να, μ᾿ ἡσυχίας ἐργα ζόμδροι Τ' ἑαὺ-- 

Δῆμο ἀρτὸν ἐϑϑίωσιν. Ὑμεῖς 3, ἀδελφοὶ, μὴ ὀκκακήσητε χαλο-- 

ποιοιιυτες. “Εἰ δέπς οὐχ ὑπακούει τῷ λόγι ἐμῶν, δια τῆς ο)7ι-: 

φοληρΐ ζυτον σημειοῦανε, καί! μή ̓ σζυαναιμίγνυοϑε ἀπὸ, ἐγα; ὡν- 

 Ἰραπὴ "Ὁ μη ῶς ἐχθρὸν ἡγεῖῶε, δλλα γουϑετετε ὡς ἀδελφον. 

Αὐτὸς: εἶ ὃ Κύριος Φ εἰρίωυνο δ ὑμιν τί εἰρίκυην δια παντὸς 

ἐν παντί ϑϑπῶ. ὃ Κύρκοςμί παντων ὑμῶν. Ὁ ἀασασμος τι 

ἐμή χέρι Παύλου, Ο ὁ 611 σΉ ΑΕ ΕΙΟΥ ἐν πάση Θ)  ιςολη" οὕτω γ6α-- 

'φω, Η χέεις 5 5 Κυρίου ἡμῶν ἐνσυδ Χρισοδ μζλπ παύτων ὑμ)ώ. 

ἀμίω. 
Προς. Θεασοιλονικεῖς Λυνίρα ἐγράφη Χο Αϑίωῶν. 

Ε ν. εήχϑις βο΄. 

Γ 

1 παρέλαζον. 

ἀνε ζιϑιμι 

ε τῇ, 
γ "Παραλελία “αἶα πτιφῆς καὶ ; δυσαι εἰδἔτου διακονίας, ἢ ἧς αὐδυ 

ΜΌΝ η’ τ ον, ἀΟΥ̓Φ ας να, Δ΄ ΚΡ ἘῊΡ, ΕΣ οι Ὁ. ἘΝΘΙ ΧὉ Φι- Ὁ ὦ Ὁ κου ΡΤ ’ γ ον οι ἀτ ὧν ἄρον, αν Ἐν το 

Ιος 

ὙΠΌΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

ὑππολι ιν ἘΠ 

εἴρονω μὲ 1 

φυπί δὲ μαθὼν ὁ ἢ Ὡλποφολϑό, 

αὕτη. Τῇ ) Ἐφέσῳ πίνὲς ιν ἔπε 

ἣ ἀπαῖαν Ὀιβὰ οκεραοῖς πεοφασή τῷ νόμου. 

ω Χραζῶ πίς!ν, δὲ διώσκων αἰνηὸν «Β) ́Ὸ γόμου κωλυῷ τοῖς ̓ς ωῦραὶ τίω 

λοιλοιυας, Χετὶ κὰν τε ἀῤθιξ. χαὶ Ὁ» χαὶ αἰγὸς Ὑ μϑύαμον ταλρκῶν γαυαγησλμίᾷς 

«ἰδὲ πίσιν, πϑρέδωκε τῶ σατὸμᾷ ἵνα πω ρδόύϑωσι μὴ βλασφημεῖν. ζᾳῦτα «ἑπσομρή- 
" ; [ Ω Α 1" “μ "“ν, Ν Ν ᾿ 

σας, λοιπὸν διατοίοσει αὐτοῦ χαρόνας ὦκκλησια ςΊχϑες «ἦδὶ “ϑϑσευχῆς, πῶς ποΐ χαὶ αὐδὶ 

ἄγων δὲ! παρϑσευχεοϑαι. «ἰδὲ σι κὰν ο» ὀκκλησίᾳ ᾧς γκωῶχας , χαὶ μᾶλγρν μιανλαύνᾳν, 

χα μὴ διδιώσκᾳν αὐ. «ἰδὲ ὕχησχόπων χαὶ «ρεσξυτέρων χαὶ διακόνων, “πῶς χαὶ ὁποίοις 

Ἐ{) δῈϊ ἰους κρύλιςαιμϑόοις. «αἷδὶ δἥμ ὧν τῇ ἐκκλησία χρρῶν, πὸ πόσων ἐτῶν γ᾽ ζυᾷας κα- 

ἰατς; τ ϑες δὶ πωτρολίὼ ὴ πσεῦτον δὲ οἰ σασομιμενῆσκῳ δι μόλεον, εἰς, ΕΣ 

ὀρϑζεὺ ϑιδαισκόμίαν Ι 

τα Ἀέγεοϑαι, χαὶ ὁποίας ,αὐϊᾳὶ τῇ δῈ!, Ἀ κὸ “πῶς αὑταῖς δὲῖ 1 αροσέχᾳν. ΩΣ ΤῸ ᾧ σωφρονήν τοι 

γνεωτέρφις, Ὁ γα (κεῖν μᾶχχλον,Χαὴ ἢ μὴ αἰααἷς ἕζωω. κὐϑζην Ὁ σα ἐχλήν ζς πλοισίοις, μὴ ἾΣ 

ψηλοφρονᾷν, μηδὲ ἐλπίζν ἘΧῚ πλούτῳ. «ὐϑὶ ζυγχων δια]αϊξ ἴμϑρος, ασρϑπτέπεται αὑτὸν 

ἄτα διδούσκᾷ, Ὁὲ μηκέτι: ὑδροποτεῖν, “σέγχᾳν δὲ ἑαυ χαὶ τῇ 7 διδοισκαλία, εἰδῦχα ἐ- 

σεαζ χαιόφυς ἐν οἷς δστοςήσονχα! τίνες τὴς πίφεως. διδοίξας δὲ καϑειρα δ). ΠΩ βρώματα, 

Ὁ ἢ αἰ δαυίείλα; «αὐτοῦ ἐκ τρέπεοϑαι ας ἐμφιλονείκοες ζντήσφεώ ὡς βεβήλους οὔσας ἐφ᾽ αἧς 

χα! τίνες καὺ ̓ ῶὼ “π᾿ ρίθησὸν πίω πιςν,οὕπως τελήοι τέως χω, 
ΩΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

᾿ Ι δήποτε χαὶ ϑιδοις ἔχων μαϑς ὁ Π]αὔλος, δ ὧν Σίλαν, ὧν Λουχᾳῦ, ἡ ἕτερφις, 

: ζι; Τιμύθφον᾽ μόγον καὶ σλϑς Τίτον ὀνομφιεὶ γβαφᾷ χα Φα μϑὺυ πὶ ζούτοις ζὼ ἤδη ἐκ.-- 

ἱ χλϑσιας ἐϊκεχφεικώς: Ὅοις δὲ ὀύροις ἔτί εἶχε κϑ᾽ ἑαυτῷ. γεα φᾷ δέχροθς Τιμόθεον (αὶ διδὰ.. 

σκάλῳ Ὡρέποντα λοιπόν. ΝΜ 

δ τι “ ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛ Η Σ, 

Ν᾽ Περὶ τῆς εἰς εἰ γέσεν Θεοῦ ὁδηγίας, τίω ἀσερσδὲῃ γομεκῆς Περὰ ϑοίας Ἀρκρσλϑς, ΕἾ ̓  προ ΝεΝερένος ΕΠ 

αἰαίκες. δα)μονικῶν. 

β΄. Πεέὰ τῆς ἑαυ ὀκλογὴς εἰς δ αγζελιςὴν ὦ οκ διώκτου, ΧΤ' χά- Τερὰ ἀγῶγος δύσεξείας ἐπ᾿ ἐλπίδν. 

δαν Θέὲοί, Περὶ ἔχιμϑιείας ἀντι χαὶ τῆς ἐκκλησίας. 
Περὰ δῤμοξόγτως ἑκαΐςω “ροσρέρερϑαι. 

κάνδαυος. ΓΈερὰ  χιρῶν ἡλικίας, καὶ ἕοπου, ἢ δυσικήσεως αὐτῶν. 

“ Τεσὰ ΠῚ χῆς δηλ σαΐτων πανταχοῦ αχαΐκως, τα ραἴχως, Τερὰ πρεσβυτέρων τικεῆς. 

'σιμνίῖς. Περὰ χέροτονίας ἀἰσφαλοιζ,. 

ὅπ οὐδὲν ἐ ἐρλον λαγϑαΐνει. 
Περὶ δούλων «-“πτακοῆς. 

Καπὲ Φιλοκερδῶν, ἂὰ ψαυδυδιδασκάλων. 
Ταραγγελία φοξεεφὶ {3} καϑαραξ ὑπαχοὴς ἄχρι πέλοι. 

Ῥιλουσίων ὁδηγία δὶ τίω ὄγτως ζωϊώ, 

“4 Περα διδασκάλων, ὅτι αὔρας χρὴ καὶ οὐ γαυᾶϊκας 2), διὰ 

αἰω φύδὶν καὶ τὸ παῖϑος τὸ δ αἰπάτης,, δ λύει Ἄνησις ἡ 
ζ΄. 'Χρατοδ καὶ πίς!ς αὐτῶν Ὁ ἐ βίος. 

ς΄ Περὰ τῆς δ ετῆς ὅχισκ ὁπων. Εγῷ, Τερα ὶ δγακονγ!εἷν θυδιρών 

΄ (θι γεραέονν, 

᾿ 



Κολια.Δ 

Ῥραΐξ ες. 

Κεφ, :Β. 

κὰὰ «ἃ 

Κεφ.ς. 

᾿ς Ρωμ. 1. 

Ρωμ.ζ. ἰὼ 

Κεφ... 

᾿ Ματῦ.. 8 

Ἰδβν 

Β ϑαρας καρδίας νὰ ΟἹ σίλυειδνσεως αἰγανϑὴς Καὶ πίςεως ὀὠυποκρίς 

5 πιφὴν. σ) Ια 

͵Α ΥΛΟΣ Σπόσολος, ἴνσὸ Χριροδ καὶ τ 

ἌΣ Θεοό᾿ σωτῆρος ἡμῶν ἢ Κυ-- τ ὑθυπαγίω 

ἢ δέου ἴμσοό Χαιεοό, τῇ της ̓ἐλπῖδὸς ἡμὴν, Ή 

᾿Τιμόϑεῳ γνησίῳ τέχγῳ ἐν πίςᾳ, χό- Π κν 

" ας, ἔλεος, ἀρίωὐη Στὸ Θεοῦ: παίρϑς ἢ ἡ-- ΠΕ 0) Ι, 

ζ 9 μῶν, ῶ Χο τοδ ἰησοδ Κυρίου ἡμῶν. ἐπ δος ΕΝ" 

(«1 Χ0 Ὁ ἢ Καϑὼς παυρεκαῤλέσοι σε «σεϑσμεῖναι α 

ἐν Ἐφέσω, πορδνόμδρος εἰ εἰς Μακεδονίαν, ἵνα αὐναηείλῃς τισὶ 

μ᾽ ' ὑτεροδισδαισκαλν, μηδὲ παϑοσεχήν μύϑοις Ὁ ὃ γβρεαλογίαις 

᾿ἀπξάντοις ᾽ αὑτνές ̓ζυτίσᾳς «ρέχοισι μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν 

Θεοό ζ ἐν πίσᾳ. “Ὡ Ὃ χέλος τὴς φὐρωηελίας ἐδ αἰγαΐπη ὡκ κατ᾿ 

Ναθογ 

τοῦ" ὦν ενές ἀ ἀσοχήσαιντες ὀξεπράποσαν εἰ εἰς ματαο λογία", ϑε- 

λοντες ᾧῷ νομκοδεσθδάσκευλοι, μῆνοομυτες μήτε ἃ λέρρεσι, μή 

“«ἰρ λένων διαξεξ αγοιυται. Οἰδαμδυ ὃ ἢ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐὰν 

ες ἀυτῷ νομίμως χρῆται εἰδοἼῶπο, ὃ ὅτεδικαίῳ νόμος κεῖται, 

ἀὐόμοις ἢ Καὶ ὶ Δὐυποταίκτοις, ἀσεβέσι κὶ Κι ἁμδρτωλοῖς, Δμοσίοις 

ΔΙ ἡβεξήλοις, πασραλῷαις καὶς μησραλῴαις, λὐδροφόνοις, 

"πὸ ἐνῦιε, “Θρσενοχοίταιμς, Δὐδραποδιςοίς, ψαύςτες, 

Γ ἐμὲ ἕτερον Τῇ ὑγιαινουση διδασκαλίᾳ Δύτικαιται, καὶ ̓  δυατῖε- 

ΑΟΥ τὴς δξης ἢ ΡΝ μακαρίου Γ , ΘΖιςεὐυϑίω ἐ ἐγω. Καὶ β 
Σ ὩΡΩΥ. ψ 

χάδαν ἔχω τῷ ̓ἐνδιιυαμιώσαιντι μείχραςω Ὁ ἴησοί τῷ τῷ Κυρίῳ ἢ δι ἢ Ὁ ΠΉΗΡΝ: 

μῶν, ὅτι πιςὸν με ἡγήσουτο, ϑεμδρος εἰ εἰς διακονίαν “ὃν πσθϑτερον ἡ 

ὄντα. ; (λάσφημον κὶ Ὁ διώκτίωυ καὶ ὑδριρήν' ἊΝ ἠλεήϑέω, ὅτι ἀ- ᾿ . 

γνοῶν ἐποίησοι ἐν ἀπιρίᾳ; ὑπφεπλίόνασε ὃ ἡ χάρις ἦν Κυρίου ἡ- 

μῶν μῇ πίςεως Καὶ ἀγάπης τῆς ἐν πμδο, Ὁ ἴησοί. ΓΙ σὸς ὁ λόγος 

καὶ ποώσης. ὀστοδοχης ἄξιος, ὃ ὅτι Χριρος ἔνσοι ἡλϑεν εἰς ὅκό-. 

σιμὸν ἁμδρτωλοις σῶσαι, ὧν τρφτὸς εἰμι ἔγώ. α διὰ ἐζοῦ» 

Ἀ ἠλεϊϑέίω, ἵνα, ἐν ἐμοὶ πδϑότω ἐνδείξηται ἴησοις Χριρος. Υ πῶ σον : 

να Ζις, 

νυν ΠΡΩΤΉΗ. ; ] “7, 

᾽ 

ΓευςΉΘ ΚΟΥ͂. .Υ 

τ ὔ6}) Ὁ “ ᾿ ; 

ΣΟΥ Ε ἘΡΗΡ αὶ Ἔ10} 
μακροϑυμίαν, τϑός εὑπυντύπωσιν τὰ μελλόντων πισεύειν ἐγ 

᾿ἀὐυπὸ εἰ εἰς ζωίω αἰώνιον. Τῷ 5 βασιλέι ᾿ ἦι αἰώνων ἀφϑείρπω, 
ἀοροίτω, κόνῳ ὑφῷ Θεῴζεμη Ὁ ν ἄδξα εἰς «ἦν αἰῶνας ἕξ: αἰ- 

νῶν. ἀμίω. Ταῦ τίωυ χὰ) φὐραηελίαν πρραπϑερία (οι, 
τέχνον Τιμόϑεε, κα τας ποϑραφούσαρ ϑίσε πεοφήϊειας, (να, 

σρα]όη ἐ ἐν αὐτάϊς καλίεὺ ςραΐλείαν, ἡ ἔχων᾽ πίσιν καὶ τ) 8: 

ϑέωυ σίωυεἰ δησιν, ἰεὐ Ἴενες ἀπώσα μϑυοι, τῦθὰ ἢ πίςιν ἐναυαγηοῦ, 

ὧν ὅν Ὑμμαρς ΟἿ ἡ Ἀλέξανδρος," οιξ κὐοέδοωκα τῷ σουτοι-- 

νῷ, ἵνα. παι δευϑεοσι μη ' Ολασφημεΐ. εὐῤαχάδει οὐ; 

πσθρότον παντῶων πριδιοϑοι δεήσές, πϑοσευχάς, ὀηέζες, ́ - 

χαιριίας ἰχσέρ παντῶν ἀνϑρώπων, ὑπσέρ (ασιλέων, κοι) ποι-- 

τῶν ἐμ ὁ ἐν ὑπβοχη ὁ ὄντων, ἵνα ἤρεμον κυήσύχεον βίον διάγωμδρ 

ἐν παση δσεξείᾳ καὶ σεμνότητι" ̓Ὅυτ ̓ » καλον Ὁ Συτοσεκτον 

ἐγωπιον ξβ σωτῆρος ἡμλμ Θεοῦ, ὁ ὃς παύτας ἀνϑρώποις ϑέλει σζω-- 

ϑέευαι κὶ εἰς ὀλιγνωσιν δληϑείας ἐλϑεὶν. Εἰς ".) Θεὸς, ἧς ΟἽ ἐς 

σίτης Θεὸς ὃ ἀνϑρώπων, ἀνϑρθπος Χραςῦς Ἰνσοίς, ὃ ὁ δοιῷ ὁ ἑαυ: 

ἀνηιλυζονὺ ὑπέρ ποίδ)ων, εποτύριον" χοηβοις ἰδιοις, ἧς ὃ ἐτέθίευ 
ἔγω κήρυξ κὰ Ὁ λπύςολος(ἀλήϑηαν λέγω ἐν Χριςξ, “,. ψεύδομαι, 

διδαίσκαλος ἐθνών ἐν πίςῃ Ἂ ἀληϑεῖς ᾿ βλομαι"οιι προσεύ-. 

δἰ ὐα Οις ἀὐδραςὲ ἐν παντὶ Τόπρ, ἐπα! ζας ὁ ὁσίοις χεῖρας γω- 

ρὶς ὀργης "Ὁ διαλογισμα. ὡσαύτως ἃ ταὶ αἰκας ἐν κατὰςο- 

λῇ κοσμμίω, μῦν γ αἰδοιζ σωφροσύνεις κοσχαᾷν ἑαυας μὴ ὁ ἐν πλέ- 

ὙΠ δι). ἢ Δουσῶ, ἠ ἱ μδργαφάταις, ἥ ̓ἡμαπσμῷ πολυτελεῖ, ἮΝ 
ὃ πρέπει γιαιξὶν ὑπαελλομδϑαις ττοσε (ειων δε ἐργῶν ἄγα-- 

ϑων. Γυωὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανϑανέτω ἐν πείση υἰποοτα (0) α.-- 

χὰ 5 ) διδοέσικειν ἡ “Ἀ οἰλιπρέπω, οὐδὲ αὐὐϑεντειν ἀυόρος, ΣᾺ (ἢ ὁ ἐν 

ἡσυχίᾳ: Αδαμ ΠΝ ΚΣ ἐπλααϑη, εἶτα Εὗα: ̓χαρΑ δα 

Β 

Δ ̓ 

Κεφ.." 

α.Ἰορ.ε. 8 

β.ετ.γ.Β 

βιτ μια. Γ 

α.Πεγ.γ. 

α.Κορ.Ι δ. 2 

ΒΡ 

Γερία ἃ 

Ὡς ἡπατῖϑη, ἡδὲ γαυὴ ὦπα τηϑείσοι, ἐν εδδαξάσι γέ γόον, σιοϑη--ςς Γεν.γ.Α 

σέται ἢ ) διὰ τῆς τεκγοϊγονίας, ἐὰν μείνωσιν οΨ πὶ (αι ἀγα πῇ Ὄ 

ἁγιασμῷ μὲ σισφροσίνης. 

πίληγῆον ΦὮ, μίας γυναρως ἀνδρώ, γηφάλεον, σῷ οναν, ΕΝ 

μιον, Φιλόξενον, διδακπικῶν » με παροινον, μη πλή μη 
αἰοιφοκερό" "δ ὀὐζιεικη »ὠμάχον, ἀφιλοίργυρο 

“Πικος ὁ ὁ λόλος' ἔἴϊπις λισκο δ᾽ ΕῚ ἢ 
πῆς ὀρέγῷ,, καλϑό ἔ ἔρλου Φληιϑυμέ δέ οὗ Σ ᾿ δἰ δίσκοπον ἀὐε- 

ΕΣ 



πτυσεστ πεν στο πον 

Κειφια.Δ 

το ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘ.Α. 

οἴκου καλὼς «πϑϑῖξα μδινον, τέκνα ὦ ΡΣ ον υὑπσοτο)" μὉ παῖ- 

Β σης σεμνότητορ᾽ (εἰ δέτις Τὰ Ὁ ἰδίου οἰκου τϑϑϑφῆναι ως σίδε, πως 

ὀκκλησίαξ. Θεοδ.  ὀξιμδηγήσεται 5) μὴ νεόφυτον. ἵγα μὴ ὠφου- 

᾿ ϑεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ Τ' 4' διαόλου. δε; δὲ ὠὐτὸν χα ̓μδηρτυρίαν 

καλίω ἐχήν διαπὸ ΧΗ] ἐξξωϑεν, γα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐ ἐμπέσῃ χα! 

παγίδα τῷ διαβόλου. : Διακόνοιξ' ὡσαυτως σέβινοιξ, μη . δι- 

λόγοις, μὴ ἐνῷ πολλᾷ «υϑρσέχοντας, μη  ἀἰλφοκερδες, ἔχον- 

Γ ταῦ “ὃ μυφη ριον τῆς πίσεως ον καιϑοιρᾷ σίιυοιδησφ; κα οὗτοι . 

δόκιμα ζεόδωσον. πσόῶτον, εἶτα διακονείπωσαιν ϑῳ ̓ἔδολνντοι ὃ ὁγ-- 

τες. Τωυαικας ὡσαύτως σεμνας, μη , διαι(ξόλοις, νηφαλέοις, 
λ 

πιρας ἐν πᾶσι - Διάκονοι ἔξω σουν μιας γωυαμκὸς ἀὐδρες,; γέκνων 

᾿ καλῶς ἀσεϑῖξο μδυοι ἜΣ [ΤῊ ἰδίων οἱ δικῶν "ὦ ,γ καλῶς δια.-- 

κονήσοωντες βαθμονὲ ἑαυτοῖς καλϑν αὐδαπαοιίῦται, Κη ἡ πολλίω : 

Δ παῤῥησίαν ον πίςή Τὴ. ἐν Χόαςώ ἰησού. Ταδτα Π, γράφω, 

ἐλπίζων. ὀλϑεῖ «πέδοσεζώχιον-. ἐὰν δὲ βεοᾳδευώ, ἵνα εἰδὼς 

πῶς δὲ! ἐν, ὀἰκῶ Θεοῦ ἀναφρέφεσθαι, ἥτις δξὴν ἐ ὀκκλησίαι Θεοδ 

᾿ζῶντς, οὔλος ΘΗ [ἑδραιωμα, τὴξ ἀληϑείας. Καὶ ὁμολο,ου- 

μδῥῳς͵ μέγα ὅπη) τὰρ ἀσεξείας μυςη μον. Θεὸς ἐφανεξ9:- 

δῆ ον σουρκὶ, ̓ἐδιυκακω ϑὴη ὧν πνόνματι, ὠφϑ» ̓ἀηέλοις, ἐ ἐκηῖ- 

ρυγθη οΨ ἔθνεσιν ,οὐλισεύϑη ἐν κόσμῳ, ἀνελῆφϑη ἐν δόξῃ. 

Το δὲ πνέυμα ῥητῶς λέγ: ὅτι ἐν ὑσέροις καίροις πος σον-- 

ταί τινες, τὴς πίσεως, φσεϑσέχοντες πνόὐμασι' πλάνοις ̓ Ο διδὰ-- 

᾿σκαλίαις δαμμονίων, ἐν υὑποραρίσᾳ ψευδολόγων, καχϑτηθ κα 

ΒΥ. σμένων πίω ἰδλαν σὰρείόνοιν, κωλυόντων γαμεῖν, ὠπέχεοϑαι 

Κιφια. Α 

. β.ἀμ.β.Δ 

ιι  }. Ὁ 

υδ ὡς 
ἃ 

» 

βοῳματων ὦ ὸ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μεταληψν μ φ)χαριείας 

Β Ὁ: πίροὶς ἧς δὲ ἐπε)νώκόσι πίω δλήϑεαν' ὅτι παν κῆσμια Θεοῦ και-- 

Ὁ μὴ ὀὐχαμιείας λαμξανόμδυον"ς ἐ-. 

μάδεται δὴν διὰ Χὸ χϑοοὺ θαι κς ̓ἐδώξεως. Τάυτα τασο (-- ̓  

μδυος Οἷς ἀδελφοῖς, καυλὸς ἔς ἔσῃ διάκονος ἵνσοδ Χραεὺδ, ἐνχρε- 

λϑν, Καὶ ᾿ οὐδὲν ἀἰποξλησον, 

φόμϑυος 

παρνκολούϑηζᾶς. “οι δ ) βεβήλοις ῷ λραωδης μύϑοις παρα; 

: Ρ ποό.. ̓ Πυβνάι ἐ δὲ σεαυτὸν ποὺς οίξειαν"ἡ ἑι γαρ σωματικὴ 

γυμνασία, ὥεθς ὀλίδον ἀκὴν ὠφέλιμος" κἡὶ δὲ δ) σέ δα τεθς 

παῦτα ὠφελιμθε ὅξην, ὑπαηελίαν ἐ ἔχθυσει (ἢ τῆς νι γὼ " τς 

ΠΝ ΞΕ: 

1 αὐδρωποις. οἱ 

Ι πλαΐης. α. 

“Ἶ δια 

3 
-2 “Ὡρόσεχε. ε 

ιἐἾ 

͵ 
ἐῶ 

8’ ὅε, ὃς 1 σωτὴρ ποινττον ἀνϑρώπων͵ μοίλισου πιρών. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟό69. Α΄. “το 9 
μελλούσης. Πιςὸς ὁ λόηος καὶ ποΐσης δποόδχης ἄξιος. εἰς ζοζυτο 
ΣΝ» Ἂ κοπιῶ μὴυ κα Ὁ ὀνειδιζόμῖθα, ὑπήλπικαμδρ ὦι Θεῷ ζων- 

παρα. 
γλλε ταῦτα (αὶ ᾿ δίδασκε. μηδείς (υ τῆς νεότητος κατα: 
νάπηδλα τύπος γίνε ἢ: πιςῶν ἐν λόγῳ, ἐν Φύα ΘΡΟΦῊ, ων ἀγα- 
πῇ, αν πνδλμιατ, ἐν πίς(, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχομαι πϑϑσεχε τῇ 
ἀὐαγνῶσᾳ, ΤῊ ἢ Ὡρακλήσή, τὴ διδασκαλίᾳ. Μὴ ' ἀμδγει τῷ Τῷ ἐν ἢ 
λαρίσμαπτος, ὃ ἐδὺ.ϑ᾽ (οι διαὶ οδοφπείας, μὰ τὶ ὀλιϑεσεῶς τἷμ 

᾿λήθον “ 5. πρεσβυτερίου. Ταῦτα μδηέτα, ἐν Οὐπιςἴ ἰδ, ἵνα (ο΄ 
ἥ ἀϑεϑκοπη φανεραὶ ἢ ἡ ἐν πᾶσιν. ἔπεχε. σεαυτῷ καὶ τῇ ἢ διδα- 
σκαλίᾳ. ὀ ιμδοε αὐτοῖς" (ουτὸ » ποιῶν »και σεαι κεν σωσής (ὃ 

ΜΝ ἀκούονταξ ἰ(υ. Πρεσβυτέρῳ μή οὐλιπλήξης, 

Σλλα πωρακώλοι ὡς πατέρα" γεωτέροιρ, ὡς ἀδελφοι' πρέσι- 
βυτερὰς,ὡς μητέραρ' νεωτέρας, ὡς ἄδελφας, ἐ ἐν ποίσῃ ἀγνείᾳ.. 

Χήρας ἕεμαπαρ ὃ ὀντῶς χήρα εἰ δὲ τις χῆραι τέκνα ἢ ἔκρονα 

«Ἱ 

»] 

ἐχέ, μανϑανέτωσαν ϑεϑτον τὸν ἴδιον ὄχον φσεξεν, καὶ ἀμοι- 
κλέθα, βὰς ἀποδιδὸναι ζοῖς τϑϑοϑνοις" Ὅυτο γαρ ᾿ δξ καλὸν ᾧ᾿ Σστο: 

δεκτὸν ἐ ἐνώπιον ω Θεοό. ἥ 3 ὀντως χίϑα Ω μεμονωμδρη ἢ ἡλ- 

πιχκὴν οὐχὶ τὸν Θεὸν, τυεϑσμένει ταῖς δεήσεσι Ὄ ταὶς χροοσευ-- 

ρῖε! νυκηὸς ΧαΙ ἡμέρας" ἡ δὲ «σωταλῶσα, , ζῶσα τέθνηκε. 
"ὦ ταῦτα «ράήελλε, ὦ ὅγοὺ Δυεπίληφῆοι ὧς ὠσιν. Εἰ δὲ ες ΠΗ] ἰδίων 

καὶ μαλιςτε ΤῊ οἰκείων οὐ ἀσέϑνοει, τίω πιεῖν ἥρνηται, ̓  ἜΝ 

ἀπίςου λείραν. "Χήρα καταλέγό ἀχο μὴ ; ἐλαῆον ἐτῶν ἼΝΝ 

γέγονυα ἑνὸς φύδρὸς γαυὴ, ἐν ἔργρις: κωλοῖς μδρτυρουμδών, εἰ. 

ἐτεκνόςφφησεν, εἰ [ὀξενοδόχεσεν, εἰ ἁγίων τ πόδαις ἔμεν, εἰ θλι- 
᾿βοϊδροις ἐπήρχεσο, εἰ παντὶ ἔργῳ αἰγουδτ ἐπηκολουϑησε!Νεω- 

τέρας δὲ χήρας παυραιτοδ᾽ ὃ ΟΣ .Ὁ καταφρίευϊασωσι τ τε Χερ-. 

τοῦ ον ̓ϑελοισίν,ἔχουσει κρῆμα,, ὅτι 1 χσοφόπίιυ πίσιν ᾽9έ- 

πνν ἅμα δὲ ζ Ὥργαὶ μαρδτυνοισί φϑεέρχουδραι τας οἰκέακ"ε 

μόνον Ὧ , Ὥῥγα), δλλα χαὶ ᾿ Φλύαροι ̓  ἡ φῬκεροριη λοιλοῦσαι α. 

μῇ ̓ δέονται. βούλομαι ὁ ὀυΐν νεωτέ τέρας 7 γαμεῖν, ΤΕ ΟΔ ΟΥ̓ΕΙν, οἰκῶ-- 

δεαοτεῖν, “μηδεμίαν ἀφορμίω διδόναι τῷ ἀὐτικαι μδῥῳ λθ!-- 

: δόδας χαξιν. ἦδη γαρΐενες. ὀἰξευραπησεωι ὁ ὀπίσω ω δατοαψά. 

ὀΐες πιςὸς ἢ πιςῆ ̓ ἔχά ΠΑ ἐμ, ὦ ἜΒΡα μη ΠΩ 

τ 

Γ 
ἡ 



- -- 

Ὁ πρόστιμό9.Ά. 

ἡ ὑρυκλησία, ἵνα ταῖς ̓ὄνηως χῆραις ἐπαρνέση. Οἱ καλῶς χυθφε. β' 

ρώωτες πρεσβύτεροι δεπλὴς ἱεμιὴς αἸξιοὐάδωσειν, μάλισει οἱ Κο-- 

». πιῶντες ὧν λόγῳ ζ διδασκαλίᾳ" λέγ γδὴ η λρξαΦϑ, ̓Βοώ α ὦ- 

» λθώντα οὐ Φιμωσέρ' καὶ, "Αξιρὸ ἐργώτης τὴ μιαϑο αὐτῷ 

Δόυτικε. Α 

α.κορ.θ.Α 

Ματβ. ..Β 

Ἀ5Μ...8 

Δ ὦ ὶ δυο ̓πεκὼν: μδρτύρῳν. Τοιῤ ὡμδρτανονταρ, δψωπίον παῦ-- 

κέν. 1} ἔλειχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ ὶ φόξον ἐγῶσι -. ᾿ δια μδρτυρομα ἐ ἐ- 

νώπιον Π' Φ Θεοῦ ἦκα Κυρίου ἴησοΐ Χρκροό καὶ Ὄ τω ς ὠκλεκχτῶν αἴ. 

Ὑν ἵνα ταῦτα Φυλάξης χωράς «υεϑκρήματος,μυηδὰν᾽ ποι-: 

ὧν Ὡ ̓φεϑσμλισιν. Χεῖρας ζχέως μηδενὶ ὀἴλιηϑϑ ̓ μηδὲ 

κοινώνει. ὡμδρπαις Ῥλοτθίαις. Σεαυτον ἄγνον τή ρει. . Μηκέτι 

ὑδροπότει, ΣᾺ οἴνῳ ὀλίρῳ χρώ δια “ὃν εὐμαχον (ου κα ταξ πυ-- 

κνας (γυ ἀϑενείας. Τινῶν ὀύϑρωπων αἱ ̓ἁμδρπαι «εϑδολρί 

εἰσὶ «ϑδϑαφρυσαι εἰς κρίσιν, Ἰισὶ δὲ Καὶ ᾿ ἐπακολουϑούσιν" ὡσαυ-- 

τως " τοὶ καλοὶ ἔργα παοϑδολοὶ ὅξ1, ὁ: ἀλλωςφξ 

φ᾽ Οἰιραλοὺ διωύαται. Ὅσοι εἰσὶν ι'ἱπιὺ ὑγν δουλοὶ 

οὖν ἰδίοις δεασότα; πεέσης Ἰεμὴς ἀξίοις ἡγείϑϑωσαιν, ἵνα μὴ Ω 

Κατὰ πρεσβυτέρου κατηγοοίαν μὴ ̓ αὔρα δέχου ὠκτὸς εἰ μὴ - 

ἬΣ τ, πρὸς. 

Χλησῖγ, σὴ «ες 

θ. ας 

ἽΝ, κρυ- 

ὦ: Τῷ Θεοό καὶ ἡ ὑδισδισκαιλία βλασφημηται "οἱ δὲ πιςοιῷ 

γτες δεαυότας, μη κατα φρονείτώωοῦ ὅτι ἀδελφοὶ ε εἰσιν, “λα 

ἀῶλνοι δουλϑυέτωσαν, ὅτι πιςοί εἰ Ἂ ἀγαπητοὶ οἱ τὴς ὅνεργε- 

σίας Δὐτιλοιμιξανόμδροι. Ταυτα διδεισκέ Κφὶ πουρακάλει. 

Ἐϊ2ες ἑτεροδισδασκαλεῖ, καὶ μὴ πϑδϑσέρχεται! ὑγιαίνουσι λό- 

ορις ζρις ΤῈ Κυρκου ἡμῶν ἰυσοό Χοκςοῦδ, καὶ τὴ κατ δυσὲ (ειαν 

διδεισκαλίᾳ, τετὺ (ῷωται, μηδὲν ὀλιροίμδυος, ϑλὰ νοσῶν ῬΑ, 

ὧντησές κὶ Ὄ λογομαλίας, “ὦ ὧν γίνεται Φϑύνος, ἔρις, Ολασφη- Κεφια.Α 

» Ἢ μίαι, ὑτπόνοιαι πονηραὶ, 'πωραδιατεκξα!" δεφϑερμδύων δω-- 

᾿ ϑρώπων. γοιι Καὶ ἀπέρερη ὧν τῆς ἀληϑείας, νομιζόντων 

πορασμον ὦ ζ) τίω δὐσέξειαν. ἀφ σιϑ στο τὴ Οιούτων, ἑ Ες 3 

Γωδα. Δ ᾿πορλσμὸς μεγαιρὴ Ἰ ϑὐσέξεια μ᾽ μζ) αὐταρκείας. "οὐδὲν »» εἸση-- 

τ Ὰ νέβεαμδρ εἰ ἐς (ὃ κὸ Ὁ κοδμμον, “ἡκνΐ ὅτι οὐδ ὶ οἰξενείιεῖν 1 δαυαμθα. 

ὙΠ ΟΝ ' ἔχοντες 5 γ᾽ διαδοφαξ κὸ Ὁ σμεποίσμιατοι,ζούτοις Ῥἰρκκεϑησομέϑαι. 

δ οἱ .: ᾿ς ουλόμϑροι σλουτεῖν, ἐμιπίσβουσιν εἰς ὡ β χέων Κρ “του)ὲ-- 

- δὰ, ; ὀλιϑυμίας πολλας ὀἀϑοήτοις Ὁ ἡ βλαξεραξ, αἵτινες Ρ- 

᾿ς ϑίζουσι (ὅ' ὧν δϑρώποιρεις ὄλεϑοον ζά ὠπῶὼ '“λειαν" ῥίζᾳ »Ὁ παΐ-- 
Ὰ 

᾿ [ω "7 

1 τηξοντυς 

ἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΤΙΜόϑΘ.Α. ἀν 
Ὶ πον Τὴ κακών ἵδη Η Φιλαργυθία, Ἰοϊοε; ὀρεγομδροι ἐπε- 

Ὕ πλανήιϑησων στὸ τῆς, πίςεως, (αὶ ἑαυτοις  αδ εὐπειραν ὀδέω ας 
τῷ πολλαῖς. Συδὲ ὦ δὼ 

᾿δὲ δυκαμοσζμυ εν ,δσεξφαν,πι πισῖν »ἀγαπηι, ὑπσομονίαυ, ῳϑρ!ο- 
τῆτα " ̓ ἀγωνίζου ῷ καλὸν ἀγώνα τὴς πίεως, ὁ ιλαξοῦ τῇ τῆς 
αἰωνίου ζωης εἰ εἰς [εὖ καὶ ἐκλη ϑης ἴα] ὠμολόγησοις γίω καλίω 
ὁμολογίαν Ἴνώπιον πολλῶν μδρτύραν. ̓ Παραηήελλω (οι ἐ-- 

Ἵ “γωώπι() τοὐ Θεού “' ζωοποιοιιτος ὰ παύτα, ὯΙ ̓ΧΘκροΐ [ησοδ 
ω ̓μδρτυρήσαντος ὦ] Πονῆου Πηλοίτου τίω καλίιω ὁμθλο- 

ογίαν, τηρῆσαι! σᾷ τίει ἐντολίω ἀασιλον »ἀνεπιλητῆον, με (γ6! τῆς 
! ὀήηφανείας τῷ ΤΕ Κυρου ἡμὴ ἴησοί Χρκςού, [ὰ καιροὺς ἰδίοις 

ἢ δείξει" ὃ ̓μαχκάφιθ’ καὶ μον» διωυαςης ἢ ὁ βασιλεις τὴν 
βασιλδίοντων, καὶ κύρι᾽. Τὴν κυραδυόντων, ὁ μόνος ἔχων 
ἀϑυινασίαν φὼς οἰκῶν ἀπρόσιτον, “ὃν εἰδὲν οὐδεὶς ὁ ἀνϑρώπων, 

οἱ οὐδὲ ἰδεῖν δαυαται, Φτεμη καὶ κραΐτος αἰώνιον. ἀμζω. Τοῖς 
πλοισίοις ἐν τῷ ναῦ αἰῶνι, ὐραάήελλε μη ̓ὑψηλοφρονέν,, μηὴ 
ἠλπικέναι Ολη ρλούτου ἀδολότητι ΝΥ ον Τῶῳ Ὁ Θεῷ τῷ ζωντι, τῷ 
πουρέχοντι ἡμῖν πλοισίως παζτα εἰς δστύλαυσιν᾿ ἀγαιϑοέργεῖν, 
πλουτεῖν ἐν ἔρχρις καλοῖς, βὐῤῥεπιδῦτοις ἐβ, κοινωνικοιᾷ, δυτο-- 
ϑησαυφάζονταρ ὁ ἑαυτοῖς Ν δον: καλόν εἰς ὃ μέλλον, να οἾΖι- 
λοίζωνται ̓  τὴς αἰωνίου ζωης.᾽ ὼ Τι εε, τίω ὥνακαταϑη- 

᾿ ἈῊΡ Φύλαξον, ̓ ὀκσρεπόμϑμορ τας ᾿ λοις χενοφανίας, καὶ 
ἀντιϑεσάς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, (ωὐ πινες ἐπαηελλάμδιοι 
«θὰ τίωυ πρίν ἡ ἠφοχησειν. Ἡχαξας μῷ “ἡ (ύ. Αμίω... 

ζωῆς. 9 

Π ρὸς Τι μόθον ποϑοόηη ἐρφαφη Στὸ Λαυδικαΐες, ἥτις ἀμ μην 
φφπολις Φρυλίας τῆς Πακαπιανῆς. ΕἸ . 

Ἐν είλθις σλ. ᾿ 
ν ᾿ ω 4 

Χ 4 

λύϑορονε ὅ, Θεοό, ταῦτα Φῶγε' δίωκε, 

Κεφ. Γ 

Ματύ.κ7.8 

ἰω,"..Η’ 
) 
᾿ς, 

Κιφα.Β 

Αἰτοκ 7 Δι 

κοὶ 4)0Ὁ 

Γω.α Ὁ 

α. ἰὼ. ἡ. Τὶ 

Ασκιιβι8 ἢ 

"-- 

Ματθ τ 

λυκ.:ς.} . 



, 
. κα ' 

“ἂχ ᾿ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 
δυύ τέρας Ἐχηςολῦς. 

-“ΓΑΥΤΗΝ Ἐχιφίλᾷ πολιν πὸ Ρωμιγο ἷς δὲ πυοόφασις τὴς ὅχιςο- 
ΠΥ’ λὺς αὕτη. δὲ στευαποδομησόύτων τω Παύλῳ καταλφψούτων αὐτὸν, , 

. ἐδ οἱ »λε,» (, 2 ὑβμι Ι ᾿ «.«χ Ι Ἁ ἣ 

δὸς ἀν βουλομϑνος αὐτὸς ὁ Ὡἰποφολος ἐλλεὶν Τιμόλεον ; «τὸν, γραἰφᾷ τίωὺ ΔΗ͂ ΔΕΥΤ ᾿ ΡΑ. 

ΝΠ! δι Ἐχιςολίζω. χαὶ ποοῷ Ὃν κδὺ ση μαίνᾷ ἑαυτὸν μψημονθύήν αὐτο τε τὴς 80 λαι-- 

ἴ Ὁ Ζ (είας, καὶ τὴς δᾺ πσδϑοόνων εἰὐτν πίζεως. ἔπειτα δειλοὶ ὅτι οἱ Ὡπὸ Ασίας, 
χὰ Π 3 ! φ εν ᾽ κι ε.-] ! ᾿ Ἀ οι - ᾿ Ξ ᾿ 

ὧν ὅ41 Φύγνηος φ Ἑρμοϑμης,ἀπεφράφησὸμ αὑηὸν, ὁρῶντες αὐτο (ς ἀλυσάςι μόνῳ δὲ Ονη- ἌΝΑΞ, τας -. ψ , 
ν “ ᾽ ᾿ 2 7ὔ “ΧΆ ΝΗ ΆΡ-ας:: ΨὩΝΙ ᾿ ᾿ 

σιφόρῳ μἷρτυρᾷ «σουδέω, τῶι ζουτον ὠπεδέξατο ἐλθόντα εἰς Ρωμάν , χαὶ ασοόσμεί- οι ΟΑβ ΘΙ δ. σι Υ Δ ο Σ ὑσχόζολος ἴη ἐκροῦ 

ἐς , ιν νι ἐν κι 9.} νὰν κι Ὁ ᾿ τ τα - τσ 2) (Ὁ »» ' 
γαντα αἰτοῦ. κοϑοσι ἐλλά δὲ αὑτῷ πειραμτέιοϑαι ς μιωραξ ζντησέ [8 ὃ οξ ἄλτον δυνά- Ὧ. ΝᾺ ὯΝ ὰ ᾿ν, δια, ϑελήματος Θεοῦ . κατ ἔπα εὐὐαν 

᾿ Ὁ να ᾿ } ΟΝ [τὰ ἐλ, ΑὙΣ ᾿" ἬἫο ΓΦ, “ | εχ 

οϑαι μαΐχας . σ᾽ ΣΎ δραιος μ᾿ Φιλη εουτῶν ΘΑ ΤΕΊΣ »πὐῬέξησὸρ τίου ϑρῤοηαν, ἐν ἢ (Ὡϑ᾽ )} ζωης τῆς ον Χραςω Ἰησοό, Τημλοῦτῳ α-- 

λέφοντες Ἐ φβῥάςασιν ἤδὴ γερργέναι, χα) τίνας ὀῤαδέποισι. ἐλϑλλοῦ σὰ παραινᾷ αὐτῳΐ τσοοσε- ΤΥ ᾿ ζ Ρ ὴ ΝΣ δ πη] ΠΝ σὰς ἔλέος εἰρίκυη Φ 
ες ἮΝ ᾿ ε ». “» , ΝΖ ὃ : 

4’ ἑαυταῖ χοὴ τῇ διδωσκαλίᾳ, χρὴ εἰδέναι νϑιὺ ὃτὶ οὖν ἐσλάτοις χαιροῖς ἔσονται ὀὔθρωποι Φί- ἡ: ἐπ ΐ δὴ ὑπή " "χοῦ ᾿ ἢ δι ῇ 

“χαυτοι, ὃ φιλήδονοι μᾶλλον ἢ Φιλόθφοι. πσοϑΟλέποντα δὲ ζῦ τῷ, ἰσφα λίζεο, ζουῤ λαοὶ... Ε- ζω οΝ πὸ Θεὸ παῖς χα Χριρο ἴησου 9 
“. » “ ; 3 Ἔ ᾽ » ΄ 3 “ -- Ὁ 4 .΄ ε Ἧ ΐ Σ ΩΣ 

μή τὶς 9 αὐτῶν ὠπατηϑὴ. χαὶ εἰς ζο ἢ)» ὃ) χαὶ εἰς τίωὺ τὴς διδωσκαλίας ἀκρίβηαν πολλαὶ « ᾿ ἡ δὲς {{,. Κυρίου ἱέμδω. Χάριν ἔγω τῷ ε, 
: ᾿ Ρ, ὲ Ν “ ᾽ ! ᾿ , “ ͵ { ᾿: -- ““- Ὁ Υ 

απϑϑτρεψαίυϑρος αὐτὸν ὺ σημϑύας Ὅν καιρὸν τῆς λα λύσεως αἰτεῖ ον φῆναι, καὶ νδὴφ ασίν- (ὠι υζαδη ὦ λαιτρϑω Στὸ χσϑϑλθνων ον ἄχ 3α--ὀ  ἠ  ΚἋΠραξαβαν 
Ν ᾿ » ͵ . ᾽ “ ᾿ νἋ ’ ἰ Ὰ ! ἐγ Σ Δ ᾿ ;ᾺΣ ““. ξ- ! ᾿ ͵ 

᾿ιδεαϑαρφὸ ἐδξδοτυρᾷν, ὐρότείλᾳτο αὐτῷ ἐλϑεῖν πρὸς αὐτὸν χέως κομίζοντα Ὅν Φαιδλονζωυ χἡ ἐπ ᾿ μα ἐἤ ᾿ ᾿ ἩΚῚ ἡ ππω γν. 
Ψ ͵ ᾿ ᾿ « ᾽ σο Εἰα . ς 

(ὰ βιθλία. παρήνεσε δὲ αὐτῷ ἡ Α λέξανδιρον “' χαλκέα φυλαηεαχ, ὡς πολλαὶ κακοὶ δει- Ξ ἘΠ θπ εἰ δυϑΝ, ΘΕ ἀδιάλειπῆον ἐχὺ “τί τὰ ΐ μν (ῶ: 

ξαΐμδμον αὐτοὶ οὕτω τελφοῖ τίου ζηπιφολίω. ἋἜ δεήσεσι μου γυκπὸς καὶ ἡμέρας, οὐζχιποϑῶν σε ἰδειν, μεμνημε- 
΄ - ᾿ -“" νος (ρυ ' δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωϑώ, κι τυύμνησιν λαμᾷα- 

᾿ . Τ Ν Α Υ͂ Η . ΠΩΣ Ν » Ζ΄ Ι. ᾿ εἴ Ἶ Ι Ἂς ω ,“Ὁ“Ά 

ΘΕ ΟΝ ΠΣ ἐὰν νυ. . ΤΥ ΤῊ ΟΥ σϑεσϑυ ΠΡ ΚΡΙΟΟ, πιΘΩ τ Ὺ Ἡ7Ὶ: ΟΡΟΝΤΟΥ ἐσ ἘΎΘΓΕ ΤΣ Β' 
π᾿ ἬΝ ΄ Ι « λ-» Ι » ( : «. 
Ί ; ᾿ ᾽ φ͵ Φ ᾽ "» ν ͵ ᾿ ΄ Ἵ 

ΤΊ δίποτε διυτίραν γφάφᾷ σσδὸς αὑτὸν ὑπιφολίω, ΕἼπεν οὖν τῇ «ρεφτῃ, Ἑλπίζῳ μαάμμῃ(ου ἀχῶιϑ) τα! τῇ ΜΉΤΕΑ σου Εὐνεῖκη, πεπεσιλτα δὲ γὴ 

᾿ἐλϑεῖν ασεός σε Ωυχίως" ἢ οὐρς ἡδιιυήν» ἀπελθεῖν, δε Ἂ κα τείγατο νι ποῦ ̓Νέρωνος. 6δει ᾧ ἐν σοί. Δι’ ὸ ατιὰν ὀναμιμνησκῶ σᾷ ὀὐαζωπυρειν 5 χά-- 
'Ν ἣΣ " Ὑγτὶ Υ̓ ᾿ ; ἠ ᾿ .[5 τ» - ν » ἔμ) ᾽ 

δδὼυ δι τὶ τὴς παροισιάς, γϑαιμιμια πέμψαι, ὁμοῦ υϑῥ ὃ μὴ ὀλϑεῖν τ , ηἰνωρκηὶ 9 ρισμια Φ᾿Θοοδ ὅζῃν πρϑῦ τς ΒΗ δι σεε ἢ: χήρών μου’ 
ιν» 24 [ ͵ ὟΝ, Ἂ ᾿ ς “ μ “ ᾽ σί ἐίκε ογικότα. Ε ᾿ . : -"Ἅ» ἐ χ “Ὁ 7 : ᾿ ᾿ [ . Ἢ 

δὲ ἐλιῤῥωνγύοντα ἡ Ὅν Τί μῦλεον, οὕτω τῇ Φροντίδὶ τὴς οπκλησιας εἰχεγς οὐ Ὁ ἐδῶκεν ἡμῶν ὁ Θεὸς πνόυμα δφλίας, δχα διωυαμεῶς 
Ὁ ο : - ᾽ πῆς ) σοφῷ ον!σχπὸ : ὁ μὴ οαὺ ἐπφαυ θης ὃ μδρτύριον α . έ : ᾿ ἘΗ ᾿ 

κεφάλαια ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΒΠΙΣΤΟΟΛΗ͂Σ. ᾿ 2: Ὁ Ρ : ὃ δίς “ ἜΡΜ Γ ' ΝΣ 

αἱ ἔἔσωνος τῆς Τιμοϑέου πίσεως,καὶ πνεϑξοπϑ ὑπσομονῦ κβ' πὸ“ τὶ δΆΡ ἐναντίων. 66) τ τ ας ἢ τ .» Κυρίου ἡμήμ, μηδ με σμμίον αὐτὸ ; Ὡ α συ τάλοστς Ἴος β 
ἐδ το Ψα: ἴὰ αὐτὸς, φησ, διακαρτερῇ παίων. Τηρόῤῥησις αδοὶ κακίας αὐῥΠρώπων πλεοναζασης, ἀἁπατνλὴς ἐ- 5 εν ΤΗΝ ἘΞ ἐαεελίω κι δεωαμαν Θεοΐ Τῷ στὸ σα νηὸς ἱμὰς, Κοα . . , 

β Γερὰ δ λρμοζούσης μεταδόσεως (ἈΠ Χίων δοχαάτων. ἫΝ λεγχοιδρης. ᾿ ΠΕ  ν" ἴχαν ᾿ ἡ: ΟΣ ΡΩΝ ᾿ ἫΝ τῶν νος, ἡ δ τ ἀπ ᾿ 

ΡῈ ἂν τῷ γι βίῳ πολιτείας ὅ 1 τος αἰπογοὶς ., Τ' ρόξοπη ἃ τς μιμήσεως ἐξεναντίας ζῖς φαύλοις ὦν ὑ- ζ καλέσαντος κλησᾳ αγέα, “3 ἐν ζ ἐβγῶ ἡμῶν, ὅλα ἈΚΤ' ἰδιαν Γ᾽ ἐφισα.α ' 

φαςς: Ξ ᾿ ; ἊΝ τὰ ὥς ο ὅπ βΘεοι ᾿ ἐν , ᾿ , ͵ ᾿ ὸ λ Ι ᾿ ΔΑ ΑΔ τ δ 8 ᾿ ὩΣ 9 ᾿ Τίτ.γ.Β : 

αἱ τιῦδὼ χοῦ πίρτοι κα ὑπομοῖο ἐπ᾿ λσίλζαῖτ, τς. Το θβνγα ΟΠ αν ὐφ  ομο ρον ε ᾿ “σοόϑεσιν Καὶ χάριν τίω δοϑεισοιν ἡμῖν ἐν Χριςῳ ἴησού 'τὐθ τὰν ΚΆ 
τ , ν ἀρϑῶ ϑσὰ Ἂ ᾿ ᾿ ἫΝ δ ἡ ἃ ἴω ἐδ, “δὴν Ἢ Ἷ εν -ἑαυτ χυρλούτης ααλύσεως, ᾿ ἡ αἰωνίῳ. , ᾿ ; : ᾿ ἊΣ .λ μ- χω ξ . ! ᾿ 

; ε Ῥέφρα ὁρ)ηφι ἌἘΝΕ καὶ βίου και ὕτερο ᾿ ' οὐ 46 Τῆς ὸ Ν ! χρόνων αἰωνίων͵ 4δανερωϑεισεω ὃ γωαρ δια τῆς δ Ζιφανείας τοί Τιτια.Α, 

Ν ει π ἐπ στυ τη ρίΘ’ ἐμὴν ἴησο Χριςοό, καταργήσοιντος μω ὭΣ ϑανα-- 

᾿ " ᾿ "ον, φωΐϊέσαντος δὲ ζωίω καὶ δΦῳϑαρσίαν δια Ὁ ὁ εὐαπελίου: 

Ὁ Τμυ " ᾿" ΝΕ εἰς ὃ ἐτέϑέιυ ἔγω κήρυξ Καὶ Σστύφολος "ἡ διδδοίσκωλος ἐθνων δ᾽. «τοωϑϑ 

᾿ Ὁ ἄς ἃ (ιὸ αἰτίαν (αὶ Ταῦτα πάσχω δ ᾿ ἐκ ἐπαμαούομαι" οἶδα γῶ ᾧ 
᾿ " Ν Ι ζ Ι » δ ] ) 

; ᾿ ἐγὲ τ πεπισευκα, ὃ “πεσείσμαι οτι δια ατὸς ὄξει πίω “«Φφοαϑήνην μου 
᾿ ἐν , ἢ ΧΗΥ.ὦ. ᾿ 5 ᾿ ἐ Ι εἰ ἐἰ Ι », ὲ { 

τι : : φυλάξαι εἰς ἐκείνίιυ τίου ἡ μένε οἱ). χυοτυπῶσιν χὰ ὑγαμνον- Δ 

ἘΝ το : ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ . : χ τ φ 9 »ἱ 3 " λ 3 { “Ν χη 

ΝΣ ἊἋ ὩΣ: | ἣ . χῶν λόγων ὧν πο ἐμιοό ἤκουσας ον πίςῃ καὶ ἀγωπη τὴ ἐν Κρι-- 
" ᾿ Γ2 

Ἐεύξοσνο, ᾿ ..7} , 
᾿ 

᾿ π᾿ 
. 

- 'ὰ Ἔ «-. Ἔ ὰ Ἢ . 

ως : | 

᾿ ᾿ ͵ , ᾿ - " : ξ ᾿ 

- Ν ᾿ . ᾿ 
- ἢ ὃ : ᾿ . 

᾿ 

ῃ 

᾿ ᾿ ͵ ᾿ 
ΕῚ , ΩΣ Ξ Ἂ ᾿ ἃ β ἢ 

͵ : ἌΝ. ἔ Ν ᾿ : : , 
Ὑ": 3 ᾿ ᾽ ᾿ δὴν ᾿ " : 

: ἐν ὃ Ν ᾿ τ ᾿ - Ξ 3 Ὶ 
ΕΝ ξνεδο τοινος ἀον" Ν 96 οἱ ς οὐδ νον ςς νυ ῳ" ΟΝ Ὗ ΒΜ » ϑυμς πεν ι : ὡρ ᾿ ᾿" : - : 2 " ξαφος ἴα γος, ς, Ὁ Ξ 
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᾿ χαὶ θ.8Β 

"4 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

φῶ » ἑησοό. τίιω καλίω αὥὐνακαταϑηκην Φύλαξον διὰ πνόμα- 

τὸς ἁγίᾳ ω ὀγαρίοιιυ τὸς ἐν ἡμῖν. οι Οἰδὰς ὅτο, ὃ τα ὠπεσράφη- 

ὅτι με παύτες Ως ὡν ΤῊ. ἢ Ασίᾳ, ὧν. ὅϊι Φύλνος 2) ΓΕρμογήδης. 

Δῳη ἔλεος ὃ Κύεμος τῷ Ονησιφορε οἴκῶ, ὅτι πολλάκες ΜΈ ἀνέ- 

ψυζε, Καὶ Ἢ ἅλισίν μουὲ δΧκ ἐπηφαύϑν, » λα ἐβυόμδρος ἐν Ρω- 

μη, απουδὰι τερον ἐζήτησε Με, Ὄ ὦρε: ̓δὼν ἀυτὼ ὁ ὁ Κύρμος 80- 

ρέϊν ἔλεος να Κυρου ὧψ ἐκείνη ΤῊ ἡμέ ρᾳ' χαὶ δ ὅσαι ἐν ἐφέ- 

σω διηκόνησε, ἑλΐωον συ ,γινωσκᾷς. τ Σὺ οὗ τέκνον; ΜΞ, 
ἐνδαυαμοό! ἐν τῇ χάδατι τῇ ὃν Χοαςῶ Ἰησοῦ οχαὶ ἃ  ἰζκουσας 
παρ ἐμούς δια πολλών μδρτύ ΡΟ, Ταῦτα πωροίϑου πιςοῖς δυ-- 

ϑεθόποις, ὀδΐτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέροις διδαΐξαι. Σὺ οἱ κα-. 

χοποί ϑησον, ὡς καλῆς ςοαἸρώτης ἰησού Χραςού. Οὐδεὶς φρα 

Ἰωόμδνθ᾽: ἐμιπλένκεται Ἴαις τῷ ἡ βίου πυθοιγμμαπείαις, ἵνα τῷ 

ορατολολη σους Σρέση. ἐὰν δὲ ῷ ἀθλὴ πς, ο ξεφανουται ἐδὼ 
μὴ νομέμως ἀθλήση.. “ὃν χοπίώνται γεωργϑν δ πϑὸ γον σὴ 

καρπῶν μεταλαμβἀνῷ. Νόει ἃ λέγω" δῶν γαῷ σοι ὃ Κύρα ος 

σζμεσιν ὧν πᾶσι. ἩΜνημόνδυε ἱησοιῶ Χραςὸν ἐγυγερμδω ον ὠκνε- 

αὐγὶ σίοτηριας τύχωσι Δὸν Κριςὼ ἴησοῦ βῳ τ δοξη αἰωνίου. 

Πιςὸς ὁ λόγος" εἰ ἢν κεἰ ευσέδε ἀμ ϑοϊα, σὐζισομδν" εἰ ὑ- 

πουϑύομϑν, καὶ συμ ασιλεύσομδιυ" ̓ εὶ ϑρνούμεϑει, καἰκεῖνος 

ϑρνήσέήμας" ̓ εἰ ἀπιροῦμδυ, ἐκεῖνος πιςος μδύει,δἰρνήσαι εχ" βῥὶ« 

ἰκρῶν ὡκ' ασίρματος Δαξὶ σὴ, κι Ὁ ὁ δ᾽ ατέλιὸν μϑυ, ὧν ᾧ καικο-- 

-παϑῶ μέχξε δεσμιών, ὡς καικουροος" ων ο ὁ λόγος Θεοῦ οὐ 

δέδεται. διαὶ ζω παύτα υὑὑπομϑύω δοὲ τσ ἔιοπῳ ἵνα Ὁ 

σ' 

ἑαυτὸν εἰ δειύαται. Ταῦτα υὑστομμνησκε δια μιδρτυρόμδμος ε 

ἐνώπιον Τὰ Κυρίου, μή λορομαιχεῖν εἰς ἐδὲν ἀιρήσιμιον, 9)21 κα-- 

τας ΡΟ Φῆ ἢ Τὴω ἀκουόντων. Σπουδασον σεαυτὸν δόκέμμον ποιρῳ;- 

φῆσοα τῷ ν Θεῴ ,ἐργὰ τέων ἀὐεπαϊλαιυτον, ὀρϑοτομιοιΐ τοι (ὃ λό λό- 

"ὦ τῆς δληϑείας: Τας δὲ βεζή λοις κενοφωνίας «ἰϑκΐςασο᾽ ἐ- 

πὶ πλῷ Ὁ» πτεϑκόψοισιν ἀσεβείας, καὶ Ἷ λόγος. αὐτῶν ὡς 

γαΐζραινα γομίω ἕξει, ὧν δξην λδραιος. Χο ̓Φιζητος, σήζενες 

«ἘΣ τί ἀλήϑηαν ἦσοχρσαυ, λέχρνῆες τίωὐ ὀμάςασιν ἤδη γ4)»- 

γέναι, χρύ ᾿ὀφαπρέποισι τίω Ἰενων πίςιν "ὁ ὁ μϑρτοι ςερεὸς ϑεμέ- 

λιὸς Τῷ Θιοό ἔ ἐφηκην ἔχων τίω ΤρέσοοΣ ἰκυπί, ἔγω Κύ- 

ς- ὌΜα.: 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘ.Β. 
Τλ ν) ε λωὼ» ί ᾽ν» δι ! 

Θλος τ ονταρς αὐτοῦ ΚΑΙ ὀστάρυ ΤΩ οὴπ ἀδικίας τ 0 ἐδ. 

ἐΚυρίου. α. ἕων τὶ ζὰ ὄνομα 'Χραςοό᾽. ἐν μεγάλῃ 3 οἰκίᾳ κ ἐσι μόνον σκ δ )η 

λξυσε καὶ δργυρα, λλλαὶ νὰ ἡ ξύλινα καὶ ὀφράκινα"ᾧ ὦ μδὺ εἰς 
ιμίω, δὲ εἰς ἀπμίαν. ἐὰν ουὖ πς ὀκκαιϑοίρῃ ἑαυτὸν δστο Οὐ: Δ 
τῶν οἔςοα σκόδος εἰς ϑομίω ἡγιασμένον, και ἄχρικον πὸ ᾧ δεασὸ- 

τῇ, εἰς παν ἐρρον ἄγαϑον ἡτοιμασμένον. Τας δὲ γεωτερβακας ε- 

πιϑυμίας Φεῦγε" δίωκε: 3 διχρηοσιμύίαυ, πίσιν, ἀγάπην, εἰρή-- 
νίω" μ δ" τω δλικαλουμδύων ζ) Κύριον ὡκ καϑαρας αν ἴα 

δίας. Τας δὲ μωραξ καὶ ᾿ ἐπαιδεύτοι; ζυτήσης φραιτοῦ, εἰδῶ 

ὅτι “ϑυνῶσι μαχαε᾿ δοῦλον δὲ Κυράου οὐ δὲ! μαϊχεάϑαι, ΩΝ ἦ- 

πιο δῇ) τσϑϑς: παντας, δισδακίοκον »δὐεξίκακον, ὧν πυεοὶὁτητι ᾿ 

παιδεύοντα ὧν . Ἀὐ να λιεμδυοίς, μήποτε δῷ αὐτοῖς ὀἴϑοος 

β μετάνοιαν εἰς δλίγνωσιν δληϑείας, καὶ λὐανέψωσιν ὁ ἐκ τῆς τ 

δια(βολδυ παγίδος, ἐξωγρημδύοι τὰ εἰν εἰς τὸ ἐκείνου ϑέν 

Τοῦτο: δ γένωσκέ, ὁπ ῳ ἐσγέπους: ἡμέραις ἐν-- (Καὶ 

“ φῆσονται καιροὶ "ἀμνῷ (ἐντ ὦ οἱ οι Δύϑρθοποι Φίλαυτοι, Φι- 

λάργυροι, δλαζόνες, ὑπερήφανοι, Θλάσφημοι, σϑνεῦσιν ἄστει-- 

ϑεῖς, ἀχαίφαςοι, ἀνόσιοι οἀςοροοι" . ἀασονδὲι; διάθολοι ἀκρατεῖς, 
! 

ὀϑήμερρι, ἀφιλαγαϑοι, «φέοδύται, σνεσπετῖς, τετὐφωμῆροι, 

Φιλήδονοι μάλλον ἥ φιλόϑεοι, ἔχοντες μϑρφώσιν εὐσεβείας, π΄ 

δὲ δωυαμιν. αὐτῆς ἱρννιῦγοι. Καὶ [ύτοις Χποτρέπου᾽ ὧκ Οὐ- Β 

τῶν γαρ εἰσιν Φ ἐνδεωέόντες εἰς ταῦ οἰκέας, ἡ αὐχμαλωδεύον-- 

τες ζα γαυαικοίξμα σεσωρόυμῆμα; ἁμδρῖμαις, ἀγόμδυα ὅ7:-: 

ϑυμίαης ποϊκίλαις, παύτοτε μανϑείνονται, και [μειδεπόε εἰ εἰς οἰ χί-- 

γγωσιν δληϑείας ἐλϑεῖν διωάμδυα. ὧν ὅϑπον 5 , ἰαυνῆς κα Ἢ ἴαμι 

δρης οαὐτέφησοιν Μωὺύσεϊ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀυνϑίφοινται" τὴ ἄλης 

ϑείᾳ, 4 θθογτοι κατεφϑαρμῆμοι ῷ γοιυ υ,ἀδόκάμοι αὐδὰ ζ ηἰ- 

ςν" ΣᾺ ου ͵ πσοϑκόψοισινῈ ὦ] πλει(θ)᾽ »" ΝΣ σγδιηι αἰὐτωνἕ τ 5 

Ζ δηλος( ἔφα πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγλύετο. Συ: 3 πευρηκολές. ᾽. 

ϑηκαξ μϑυ. Τῇ ἢ διδεισκωλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, ΤῊ ἢ πυϑοϑέσά, τῇ ἢ πίςῃ, τῇ 

μαχροϑυμίᾳ, τῇ ἢ ἀγάπη, Τὴ χνομονη, ἢ, Οἷς διωγμοῖς, "ἰς σᾶ“ 

ϑημασιν, οἷα μὸὶ ἐϑετοον ̓ Αὐεοχείᾳ, ὃν ἱκονίῳ, ᾧψ Λύρρσιρ' 

διοις διωχμοις  ὑπήνείκαι καὶ ὧν παντὼν γμε ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. 

Καὶ παντες 3. ὦ ϑέλοντες εὐσερῶς ζίω ἐν Χρμῷ ἰησοδ', διω- 
Ἦ.".. 

᾿αἰΤιμ.α.Α, 

Εζοη ἢ. 

δ. Κορ. ἃ. Α 

ἃ .} 
ἅτ.γ.Ὁ 

«Ὑμειό.Α 

β.πιτιγνα 
ἰουδὰ ὦ 



τό τς ἘΠΙΣΤΌΔΗ 
Δ θήσονται" πογηροὶ͵ ἡ δὲ; δι ϑοθοῆτοι καὶ ϑϑτες υθόκόχψοεσιν 5 

᾿ς Ωδ χείρ; πλιανῶντες. ῶ πλανώμδμοι. Σὺ δὲ μῆνε ὼν οἷς ἐμα- 

ες Καὶ ̓ θλιρυῖϑες, εἰδὼς τρα 7ίνος ἔμαϑες, καὶ ὅτι δστὸ βρέ- 
- χΡὸις α: ἑερφὶ γράμματα οἰδας δαυαμδμα σε (φίδι εἰ εἰς 

δ. ΝΣ σωτηξίαν, διὰ πίσεως ἐς ἐν Χραςῶ ἴησοό." πῶσ γθαφη ϑεόνς 

πνδυσος,κὶ ὠφίέλιμὸς ἔσοθς διδασκαλίαν »ἄσεθς ἕλε ν πρὸς 

ἐπανόρϑωσιν, χυοϑς παιδείαν τίω ὼν δικαιοσίμύῃ, ἵγα γρῖεος ἢ 
ὁ Θέ; ἀύϑορπος, σσοθς πᾶν ἔρον ἀγαϑὸν δξηριεσμενος. "ἄβλεις 

οἷ ΔιαμΣρτύρομιοι" οἱ ̓ γω ἐνώπιον “ῷ ; Θεοό ΧΗ, ἡ τό Κυρίου ’ ἡἰ κοϑ 

Τνσοδ Χρλςοό ' μδηοντος κρίνειν. ζῶντας καὶ νέκροιᾷ κα τἰγίω ἐ 3: 

πιφανᾷαν. αὐτοί καὶ πω (ασιλείαν αὐλοί. ὑπ 5} ὯΝ λό- 

Ὁ», ̓ Ογίςηϑι δκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, οὐλιτίμησον, φρα- “κφΘεοδ. 9 

᾿κάλεσον ἐ ἐν ποίσῃ ,μακροϑυμείᾳ, "ἡ δισδοαον ̓ τ ἔξου. ΟΝ κουρὸς. ὅτε 

τῆς ὑγιαινούσης. ̓διδασκαλίας ἐκ ἀνέξονται, λα κῦ ταῦ ἐ 6-- "σίρε. Δ 

πιϑυμίας τας ἰδία ἑαύτοις ἧς οὐ ισιωρδυζοισι διδασκάλοις κνηϑύ-- 

ΠΡΟΣ ΤΙΜ ὁ 9.8. Π7 

κατέλιπον" μὴ αὐτοῖς λογισθείη" , 3 Κύρ ὁς μμοι- αϑρίςηὶ ἐγε-- 
, διωαμωσέ με, ἱνὰ δ ἐμοί κὶ Ωδ κήρυγμα πλεροφορηϑη, κα .Ν 

κούσῃ πον τὰ ἴα, ἔθνη" ἴα ἐῤῥύϑίως ὡκ ςὐματος λέοντος, ὃ δ ῥύ- 
᾿ σεται με ὁ Κύρκος Στὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, ᾧ σωυσ εἰς πίω ᾿ 

ΝΜ ν βασιλείαν αὐτοί πίω ἐπουῤαίνι(, ῷ ἥ ' δόξα εἰ εἰς ζῶν. αἰῶνας 
᾿ ἀΠρίσκιλλαν. Τὴβ αἰώνων. ἀμίω. Αασασαι πρίν ων ΧΟ ̓Ακύλαν, καὶ ὃ γν Κιφια. Δ 

᾿Οὐνησιφόρου ΟΙΚΟΨ. ἔρφιοος ἐμείνεν ἐῷ Κοράνθω: Τρόφιμον ὁ δὲ 
τ εἰπέλιπον ων Μιλήτω ἀαϑενοιυτα αποὐσδαίον τς λέμωνος 

ἐλϑεῖν. ᾿Αασείξετας σέ Εὐξουλος, Καὶ [Πούδης, Ὁ ΑΚ», καὶ 
" Κλαυδίανς χαὶ [Φ ἀδελφοὶ παύτες . ὁ Κύριος ἴησοις Χριςος -"- 
μῷ τ τὸ πνδύματος ύυ. τὰ χέρας μθ᾽ ὑμὴν. πω, ΝΝ δ οΝ ΕΣ 

Πρὸς Τημόϑεον Λυπέροι τ τῆς ἐφείων ὀκκλῆσιαις φεβῶτν 

ὀὐχίσκοπον χἠροτονηϑέντα, ἐρξαφη Στὸ ῥώμης; ὅτε ὃκ' 
θευτέρου πουρέςη Παῦλος τῷ ΚαϊσουριΝέρῳνι. 

ϑνοιτίω ἀκοϊι, Ω πὸ μϑρ τῇ τῆς δληϑείας Τ ̓ ἀκοίιυ ἀποςρέ- Ἐν εἴχοις ροζ!. 
Ἄψουσιν, ὅι δὲ (ὖ (ὗν μύϑοις ὠκηραπήσονται. Σὺ ο γηφεὸὼν πα--. π΄ 

Β κα, καυκοποίϑησον, ΠΡ τί διακονίαν (υ ὝΠΟΘΕΣΙΣ Τ Η Σ Π Ρ ο Σ ΤΙΤΟΝ. 

ἮΝ πληροφόρήσον. : ἤδη  ασένδομια!, ὦ ὁ χριρὸς δὲ ᾿ἐμης θ' Ἑατεολῆς. 

δὲ ᾿ ᾿ ἀὐαλύσεως ἐ ἰφὸτέ ἀγώνα τὸν καλθν ἡγωνισμιαι, δρὸ- , των ΑΥ̓ΤῊΝ  ἔχιςέν 4 »σὸ Ν  κρΝ ἐκζορῳ ἴδε χείμαζο».κ Ω ΕΝ μὸν πτέλεκα,, τίω πίσιν τέθηρηκαι" λοιπὸν οὐυτόκειτοι μοι ὁ ὁ ἃ δε  [{{}Ξ53' 5 ππεύφαυις τῆ Ἰθειολῆς αὔτ. εἰν ἐὺ τίι Κρίτάν ὠπέλιπε ὃν 
“ ᾿ς Τίων, ἡ χτ' πόλὺ κατα φησῃ κλοιθλχοιξ ἰ ποχλῶν δὲ ὄντων ἐκεῖ ὧν 611.-- 

κς χέονκύτων ποξηφασῴ ζρ(΄ νόμου ἀπαήὰν ζοιξ χχκοιξ, μαϑὼν ὁ Παῦ- 
: δος γ94Φᾷ τσὴ τορϑτον «δὺ δ)» σφῶν τῷ Θεῳ δοὺ πίω αἰτν θὐλαίφαν, 

φήμαις τῶ οὕ Χοιφζω πίει μη λνοωτέραν δ) : Ὁ ξ αἰαῖνος ἦτοι κοίοϑαι χρὴ ἡ ἐπητέλϑαι., 
τὐρὰ ω Ὁ Θεοδζῳτ. ἔπειτα σοὶ πῆς καταφάσεως 5.5} χληρικϑυ χα ἢ Ἰοῦ τον διδαίσκᾷ, 
πῶς χαὶ ὁποίους ἀὐοιυὶ δὴ δὲ!. χαὶ ἔχτη κὰν δὲ. ον τέχλεται αὐτῳ Ὅς ὀμῤτιλέψουσι τῇ ὑχω- 
γνουσῃ πὶςῳ, μάλιςα δὲ ζὶς ἐκ «ἰξερμὴς εἰδέναι τε ζοις Κρηᾷε, 1| Ὡρχϑί εἰσιρὸ γοίζω-. . σιν ὕχιίμίας, δηεδώξας δὲ πόρτα ζα, βρωματὰ καϑερσὶ τ ζις καθαρᾷς, χαὶ ὁποίας τῇ δὲῖ ᾿ ““ 

(ὲ φρεσξύτιϑαις ἴω ὀφφλουσεις σωφρρνίζν νέας, πϑραινᾷ πῶς δεῖ τὼ δούλοις Οῖς ἰδίοις β 
δεασύταις ὑ ὑπηρέτει. χρὴ τελος "νπυμρήσας ὅτι ἰζ ΟὐΣωτῆρνο,ϑις ΟἿὴ ἐξ ε ἐργῶν ἡμας 

ἐδιχρύωσεν, δλλὰ τῇ ᾽ ἰδία Φιλανθρωπία, χαὶ “αἰϑα γείλας δὶ »μιχαξ, κοίχας ὀκτρέπεαζ εἰς 
ὡς ἀῥαμογουῦτοις οὔσαις, δυλοί ὶ αὐτείγ (ἃ πέμψαι πσοϑς αὐτὸν Αρτεέμόρ, ἵνα ἔλθη ποῦς ᾿ 
ἀὗτίν. εἰγετείλο τὸ τε αὐτῷ ὥςτε ἐμ χαὶ ζοις αὐτοὶ καλαΐν ἔ ἐβγῶν ἴπ|) υβιδεν τας τὰς 

τῶς τελῴοι τίου ὕδερολίε, ᾿ 

καιοσίμης φέφανος, ὃν ἀτοδῶσέ μοι ὁς Χύρλος ὧν ἐκείνῃ τῇ ἰ(- 
μέρᾳ ὁ δίκρηος κριτής ου ̓μόνον δὲ ἐμοὶ δρλα καὶ πᾶσι ζῶ ἡ η- 

γαπηκόσι τίω ὀγιφανάων ἀ ἀμ Σπούδαίον ὀλϑεῖν “συϑός με 

λέως: 'Δημας γαρ μέ ἀἠκατέλιπεν, ἀὐγαπήσοις Ω γα αἰῶνα, 

ὼ ἐπορεύϑν εἰς Θεασουλον βίην" Κρήσκης εἰς Τ' ἀλαιτια, Τίτος ἐς 
Κλ Γ Δαλμαήαν ̓Λουκας ὅξ1 μόνος μὲτ ἐἐμοό. Μαρκον ϑυᾳ,λο.-- 

(ωνά ,ἀγεμῷ “) σεαυτοῦ εἴ ἔς! γα μοι. εὐγφηκος εἰς διακονίαν Τυ-- 
᾿ ἀρχὸν δὲ ἀπέρηλαι εἰς Ἐφείον ὦ Φαιλόνίε ὁ ὃν ἀπέλιπον ἐν 

Τρωαδι γιὲ Κάρπω ἐρχό μδύος φέρε, ἼἼΩ βιξία, μάλιφει. 

ταῦ ἬΝ ὀφίνας. Αλέξανόρος ὁ ᾿ χαλκαιῇ πολλά μοι κακαὶ 9Ὲ 

ξ 10. Σιτοδαίν᾽ ὠυπὼ ὁ Κύραος κατα ἔργα αὐτού, ὁ ὃν καὶ σὺ 1 ὑποδεύσῃ,ε. 

ἐπε εν 'λίανγὸ ἀνϑέςηκα Οις ἡ ἡμετέροις λό,ρις. Εν. τὴ πρῶ--- 

Ἢ μου; τὰ ως ὀδείς μοι συμπουρεγῆϑετο δρλα παῦτες τὰ ἐξ. 
πρρέαυδύςς 

᾿ ῇ ϊ 

Ε) 

 Σ ΓΝ ΟἮἨΐρ ᾿ “ας 
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ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥΈΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 

ΒΞ ν᾿. ΦΥτ ὼ. ΑἹ] νι δ 
Ο ΤΙΤΟῸΟ Σ ϑαυμώσιός τίς ζῶ μαϑυτῆς τῷ Παύλόυ, ἔχίσχοπος δὲ τὴς Κρήτως 

; ; " } λ 2 Ά» ͵ 

μμεγίφης οὔσης κεγειρφτονηγ5 αἰ πασὺ ᾧ [αὐλου. ἐπετέβατήο δὲ Ουἐ ὑαν αὐτ' ὀζισχϑποις ι- 
“ ! Ν᾿ " “ “ » κκαΑὐλ ἕν 

Θϑτονησαι χρα ων ἢ ζᾳῦτα ὁ Παῦλος, Αϑλλοὸν ὦ αδειω ζἀδωμοῦ γὼ πειρφισμαν μμεμφῆ ). 

σποτεῖ Ἐ κὸ τῶ 'οις ἡ ἢ Ι αυρῴπη δὲ αὕτη ὃ ποοὶς Τιμόθεον μᾶλλον δεν  ποτείρετωι δὲ ὸ τσοϑς ἰσδολοὺς ἡ ὅτου λη. ρρϑτὴ δὲ αὐτὴ Ὁ τσϑϑς ἴἀμολκον μᾶλλ : 

,..-- ᾿ 

κεφαλλαια ΤΗ͂Σ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ἘΓΙΣΤΟΛΗ͂Σ. 

Γ΄ Περὰ δηεδασκαίλων ὄχιτησείων εἰς διακονίαν » καὶ ἔλεγχον ἄ- Βερὶ δούλων, ὡς αἢ καὶ αὐτοὶ ὃ Χοιτοί χάξιτς αἴξίως δου-- 

πειϑῶγ. , ; ᾿ χϑυοιεν. Ε πΡὺ --" 

β' Καπὲ Δ ὀδρκικας χα ϑαίρσης τρεσβϑυόντων͵ καὶ ὑπῷ πνϑυ- Πεεὶ χρχόγτων ὑπ ταγῆς πρεπούσης Τῇ δ) ποηκίᾳ ἅ Χοιφού. 

ματικὴς δριτῆς. Ἶ Ταραϊνεσις, αὔθὰ “« ἐκκλίνειν Ὅις ἐσκείκοις ζητητας. 

᾿ Παραινέσης, αἱ δὲῦ παραινξν κα Ὁ 

ᾶ 

ΜΣ 

γε ᾿ ᾽ ἃ ὦ 
Φ᾽ ἡλρώαν ἐχάτῷῳ, 

- Ἀν λεύκ τα ΟΣ ἀξ νὦν»»Σ δ ζω ςοσθο, δασέος ποῦν 

Η πΡρΡὸΣ Τίτον ἘἘΠΙΣΤΟ- 

ΔΗ ΠΑΥΛΟΥ. 

Ἷ 

ῬύΧ Ες ΑΥ̓́ΛΟΣ δοῦλος Θεοΐ δυτόφολος δὲ 
ΩΝ χ ἰησοῦ Χραςοΐ ἀλ πίον ὠκλέκτων Θεοῦ, 

ΓΞ νὰ ἡ οἰχίγνωσιν δληϑείας δ κατ δ σέξ4αν 

Ξῇ νὰ ἐπ' ἐλπί δὲ ζωης αἰωνίου, ἰωὦ ἐπητείλοι- 

τὸ ὁ ἀψευδὴς Θεὸς 'χωϑ9 Δρόνων αμω-- Ῥωμοῖς. Δ 
ἀ ἣ 

βάμια.τ Ἷ ΝΜ Ῥ 2 οὶ. η γ' ΤΣ 2 Ϊ λ 

«σπιτία. Δ Ἵ {{ νίων » ἐφανερωδς. δὲ χαηροις ἰδίοις (Ὁ 

Γάγατ «.Α «ῃν} ΟΡ 9 (ἰς 15 λϑ . αὑτοῦ, ΒΨ ΧΉΡΟΣΝ απ ὃ ο))πεεύ- 
δὰ 3 ». 9 ᾿ λιν ἴα ς . 

᾿ ΝΣ ἐγὼ Χριτ' ο)ιταγίω 75 στη ρίΘ)᾽ ἡμὴ Θεού, Τίτω γνη-- 
ΝΙ δ »( 2 ] .Ἃ : 

᾿σίῳ τέκνῳ ΚΤ κοινίαυ πισίν" χαάθας, ἐλέος, εἰρίμυη στὸ Θεοΐπα- 
᾿ ας, ἩΨΡΡ ἢ. ὌΝ, 

Β Φος, ἡ Κυρίᾳε ἰη(οδ᾽ Χριςοό' Ψ σζοτηρος ἡμῖν. Τούτου χαάθαν 

κατέλιπον σε ον Κρήτῃ ̓ Ψαΐα λείποντα Θ᾽ Ζιδιορϑώση, ᾿ Ἀρι-- 
ΕΟ ΣΝ ΟΝ Ι! ΟΝ ξά “δ. 

(ᾷςησης κι πόλιν πρεσβυτέροις, ὡςέγω οἱ ὅγετα αμίω εἴτις 
3 3 - »“ λ,), λ γῇ ᾿ » 

ὄξὶν Δυεἰκλητὸς, μίας γα αροος Ἀμὴρ, τέχνα ἔχων πιςει, μὴ ἐν 
κατηγορίᾳ ὠσωτίας,ἢ ἀνυπότακτα. δὲ 7} Ὑ ἰ Ζίσκοπον ἀνέ. 

Ἴ « ἜΣ ᾽ εἰ Γ᾿ Ζ λ 32 ! λ.» ! λ " 

Κλήτον φῃ,ως Θεό διπεδνο μον, μὰ αὐϑαδε, μη Ὁργ! λον, μη πταρ-- 
ὶ τ, “Μη φων» λ Ι ξ 4 

Γ οινον, μιν πλήκτίω, μὴ “ἀμαροκερση λα φιλόξενον, φιλοί- 
Ξ Ψ Ἐ Η “ 3 ) - νῪνὦἋὋὦ λ] 

γαυϑον,σὼ Φρονα, δικάμον, ὅσιον, ἐϊκρωτη, δὐτεχό μϑυ( ἈΚΌΤ 

δεδοι ἑοὺ πιςού λόφου ἵνα δωυατὸς ἢ ἢ «ὐρακαλέιν ον τῇ δε- 
Ὰ 

«Τιμ.γ.Ὰ 

ἵ αἰαεολόγον.ια 

᾿Ξ 

ω 9, β΄ 

ΠΡῸΣ ΤίτΤοΟΝ. 
δωσκαλίᾳ τὴ ὑγιαινούση ᾿ς καὶ “ὗν δύτιλέχοντας ἐλέξν. ᾿ 

Εἰσὶ Ὁ πολλοὶ ὙΦ᾽ ἀνυπότακτοι, ματαμόλόφοι (ἢ Φρεναπά-. 

19 
Τὼ 

Ι 2 ἕῳ δ᾿ “μἍν ἰ ε ε 

ΤῸ, μα λιςε σι ΟΚ φδατομης, οιξ δει Ο)ιςομίζειν Ἢ σίτινες ὅλοις 

χα καὶ δισὰ- 

σκαλία. “1 

τιν , 

" ὀυύρωποις. 

σἢ.ε 

»ἱ ᾽ Ϊ !. ἡ λ Ὧμᾳ 2 ϑ χὰ Ι , έ δὰ οἴκοι; ὁ ατρέποισι, διδδισκούἾες ἃ πον αἢ.6 8 κερόδις χά ὯΝ 

εἶπε τις ΟἷΖ αὐτῶν ἴδιος αὐῶν “προφήτης, .Ν 
Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσο,κακα ϑηρία, γαςέρες δργαί. 

Η μϑτυρίᾳ αὕτη δξὴν δληϑής. δὲ [εὖ αἰτίαν ἥεγχε αὐτοιὶ Σστοτέ- 
μως ἵνα ὑγιαϊνωσιν ν Τὴ πίςᾳ, μὴ ζοϑοσέ χόντες [πδμκοῖς μύ- 

ϑοις, "ὁ Ἴντολαὶς δ ϑρῶπων Σοτοςρεφομῆθων Ὑ λλήϑηαν Πάν 
τα μϑυκαϑαροὲ Οἷς μριϑθεβσις, ζοις δ μεμιασμκένοις Ὁ ἀπίςοις «-- 
δὲν καϑοερὸν δλλὰ με μίαν )αὐ κα ὁ νοις χὰ ἡ σιν εἰδησις. ςτὸν 
ὁμολοσοῦσιν φδέναι Οἰς δ ἔραοις ἀρνοιάυται, Οδελυκτοὶ ὄντες κὶ 
ἀπειϑής, ὃ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἀδύκέμοι. 
Ἦν πρέπειτῇ ὑγεαινούση δισασκαλίᾳ, ᾿ πρεσβύτας νηφαλίοις (ἢ, 

σεμνοις, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τὴ πίςῃ, τὴ ἀγώίπη, τῇ ὑπομονη. 
Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ὧν καζαςήμαπ ἱεροηρέπεῖς, μυὴ δια (β6-. 

χή “" »“ 
λοις, μή οἰνῳπολλῷ δεδουλωμέναξ, κα λοδισουσκάλες, ἵγὰ στω--. 
Φρονίζωσι ταὶ γέας, Φιλοίνδροις φῇ, Φιλοτέκνοις, στ Φρονᾶὰς, 

» ᾽ λ..} Σ ε - “ὝΜἬ» » άγνας, οἰκουροις, ἀγαϑας, ὑποταοτομδρας Ὅις ἰδίοις ἀνδράσιν, 

Σὺϑ λαλά β' 

ς λς Ι “ ὰ ἣν" Ὧ τς 
ἵνα μυὴ 0 λολος ὅ Θες (λασφημήτα!. Τοις νεωτέροις εὑστνιύπτος ᾿ 

Ι “ ᾿ Γ΄. , Ν Ξ, «κολλᾷ στο Φβονεῖν, τοῖα ἤαντα σέξαῦτον «φῇ εχόμδμος τύπον : 

καλών ἔργων, ὧν Τὴ διδδισκα λίᾳ ἀδιαφορίαν, σεμνότητα, α.-- 
φϑαρσίαν, λόσον ὑγιῆ, ἀχωταίγνωτον͵ ἵνα, ὁ ὡΖ ναντίας ςψ7ρα-- 
πῇ, μυηδὲν ἔχων θὰ ὑμὴμ λέγαν Φαύλον : ᾿Δούλοις ἰδίοις δ-- 
ασόταις ιἱπουταὰ ὁσεαϑαι ,ἐν πὰ σιν δ) νρέςοις ἐξ, μὴ Δύτιλέλον-- 

) " ᾽ .ΝΙ “" Σ͵ . ἢ τας, μὴ νοσφιζομόνοις, δλλὰ πίσιν πόσων ἐν δφχνυμῆθοις ἀγα-- 
λ." ᾿ σ᾿ ὉΝ ε Ρ ᾿ ἧ Ὁ ὰ τϑέω, ἵνα πίω διδασκαλίαν ΤᾺ σωτῆρος ὑμὴμ Θεο( κοσμιῶσιν 

, »" ο 4 Ι ἰδ ς Ὁ ΟῚ ει .-᾿ ͵ Ων 

ἐν πᾶσιν.ἢ Ἐπεῷανη Ὁ ἡ χάδας 7 Θεοῦ ἱὲ σωτήριος πῶσιν 
»  λΣ Ι ς οκ Σου τ: Ω δυϑρῶποις, ποιδευουσεν ἡμας, ἵνὰ Φργησοί μδροι τίω αἀἰσέζ4αν 
ὶ λ λ » Ϊ ἥ Ἶ . 

Ἀοα τὰς κοσμικοῖς ὁ) ιϑυμίας, στ ρονὼς ζ δυκωως ἢ ἄυσε- 

(ὡς ἄισωμϑυ ὧν τῷ νι αἰῶνι, χοθοσδεχόμϑροι πίω μακᾳ- Δ 

Νίαν ἐλπίδα, ᾧ οι Φᾶνειαν τῆς δόξης Τῷ μεγάλου Θέού' καὶ 
σωτῆρος ἡμὴμ ἰη(οὐ Χεαςοῦ ὃς ἔδωκεν ἑαυπὸν ᾿ασέρ ἡμῶν, ἵν 

Ι!. ἀαλπέξοαυ, Ὅς “ἢ Ι Ω " ᾿ Ζ ’,ε. ] να, λυτρώσηται ἡμᾶς ὄστὸ πάσης φυομίας, ὼ κα σαρίση ἐαύ-- 
Ἤ Η.1Π|. 

Ἄ 

Ἐπιρϑρίδου 

Κ ρηπ' ς μαύ- 
[9] 

᾿ πως χξη- 

σμὸς. 

Ῥωμ, τσ). ἃ 

Εφεσις.Α 

κολοσιγ. ἃ 

α πέρι. Ὁ 

«'Κορια.Α 

κολοσια Ὁ 

α.Κορια.Α 

«- 

ὶ 
ἰ 
ἰ 



ΝΣ ἡ 

αἰ Κορ.-.8 

“μὸ ΠΕ ΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΤΊΤΟΝ. 

τ 

τα ἢ 

᾿παὐδαφρονείτῳ". " τἀ ἦς 

ἃ 

τῷ λαὸν ψρϊθλούσιον ,ζυλωτίωυ κραλώνἐ ἔργων. Ταῦτα λαίλᾳ, 

καληοακαλέ, καὶ ἔλεγχε μῷ πείσὴς θλιταγῆς. μηδείς ῶ 

δ ὦ Ὑπομήμνησκε αὐτοῖς ̓ δρχαῖς καὶ " ΕἸ  ΠΕΌΝ: 

ὀξοισίαις ὑπ τοθῦε. πειϑαρχεν, πσθὸς παν ἔρμο» ἄγαι-- 

ϑον ὁ ἡ ἀρέ τεῦει φῇ, μὴ δένει Ολασφημεῖν, ὠμάϊχοις φῇ, τὰ εν. 

ποιοῦ ὁ ὠνδϑννυμδοις ὥοοοιθ' "τε πρὸς παύτας δϑρώποις.ἢ 

μησῶρ ποτε Καὶ ἁἐμεῖς ἸΉΎΟΙ » ἀπειϑεὶς, πλανῶ εὗροι, Ἢ 
δυοντες ὀϊδιϑυμίαις κα “ ἡδόναῆς ποικίλαις, ων κακίᾳ χα ῷϑε- 

γνῷ διάγοντες, συγετοὶ, μείριωτες δλλήλοιρ ὅτε 3 ἥ ἀφηπότης, κ(. 

΄; Φιλανϑεθοῆπα, ἐπεφάνη Ὁ σιοτῆρος ἡμὴ, Θεοΐ, ἡ “κ ὡξ ἐρ- 

γῶν νῆμι -Ψ δικρυοσίζυη ὧν ἐποιήσαμδϑυ ἡ ἡμεῖς, δλά κ᾿ ταὐτῷ. 
ἔλεον ἔσωσεν ἡμαῖ, δια λουζοό αλιζγυεσίας, "ἡ ἀϑακαινώ-: : 

σεως πγϑύμκατος Δγίου οὗ ὑὀξεχεον ἐφ ἡμας πλοισίως, δια ἴη- 

σοῦ Χριροδ 7 σωτῆρος ἡμν, γὰ διχοϊοϑέντες τῇ τῇ ἐκαΐζου χά- 
: ἐπ νκληρονόμοι ϑυωώμεϑα; ἈΟΔΤ ̓ ἤπίδα ζωης. αἰωνίου. Πιςὸς ὃ 

λϑηὸς. "Ὁ ἘΣ Ὥυτων βούλομαι σέ διαβεξαιουάς ἕνα, Φρον-- ι ζύηυ, ξ 

ἡζωσι καλῶν ἔργων ΖῦῸ σεις οἱ πεπιςευκότες τῷ Θες ἐϊαυ- 

πὸ 1 ίΩ καλοὶ χαὶ [ὠφέλιμα δῖος λῤδρώποις. 'Μωῤ Ὁ δι-. 
τὐσᾷς ΚΟ ἡ ἡνεαλογίας καὶ ἔρεις ῷ μαχας γομεικαιῷ αὐθ εἰςεεσο’ 
εἰσι "» ἀχωφελεϊς καὶ μᾶταμι. ᾿Αἱρέοων ἀύϑοωπον μετὰ. φ, 

ο μίαν Ὁ ἡ δευτέραν γόύϑεσίαν ̓αὐραμτοῦ, εἰδοὼς ὅτι ὀξέοραπῆαι ὁ Ο 
Δ Οιοῦτος, καὶ ἁμδρτανᾳ ὧν αὐτοκαΐζαικριτος. ιὗταν πέμψω 

, κὸν καῇ ᾿Απολλὼ ̓ ασουόαως φεϑ 

Αρτομᾶν “σοὺς σε ἢ Τυχρων, ἀασούδέδον ἐλϑεῖν χροὸς με εἰς 

Νικόπολιν" ἐκαει » κέκρίκαι ὥρα) μάσοιμ. Ζίευαν ῷ ἸΜΙ 

μον, νὰ μηδὲν αὐτοῖς 

οἱ σακῶς " λείπῃ. Μανϑεινέτωο! ὃ ΕΙ οἱ ἡμότερδι: καλῶν ἐργωνιπροῖ 

σε με [7 μοῦ παύτερ ἀίκσεισαι εἶ ὧν. φιλοιῦτας ἡμας ἐν πί- 

- κα, ἰδ χίσκο μ πάντων 1... Αμίω:. 

-οΠρὸς: Τὸν ̓  Κρητῶν ὀκκλησίας πσϑῶτον ΤΣ  χαβὴν χήρο- 

τονηϑέντοι πὶ έγραφε Στὸ Νικοπόλεως ᾧ Μακεδονίας. 

ἕν τον ςξ. 

τῳ 

" -. τς. 

ΠΣ ΝΣ ΟΣ τς σοκ ρει εν τς σας σι πτἱππις στε τ τττοπο 
δὰ ων ἡκυσο κι : Α 

121 

ὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΆ, 
Ἐπχιςολῆς: 

Ζ 

πη. Ογήσιμος ὃ οἰκύτης Φιλήμονος ἔφυγε, ᾧ ὠπελθών σοὶ ὁ Ἀὐπέφολον, 
᾿ κατηχήλη παῤ ᾿ αὐτο, καὶ γέφρνεν αὐτοῦ “βύσιμος εἰς διακονίαν. καὐθὶ ζούτου 

ΤΌΣ ταίνεου γραίφφ Φιλπεονι, αὐδατιλέμϑυος αὐτῷ ὧν ̓Ονήσιμμον ἵγα προσέχῃ 
- αὐτῶ γνησίως, ἀμηχ τ ἔχη αὐτ' ὡς δοῦλον, δλλ᾽ ὦ ὡς ἀδελφὸν. “προέέψατο 

ἮΝ αἱ αὐτὸν ὶ ξυω αὐτῶ ἑ ἑτοιχοίσαρ δα ἐανξλθη,εὕρη, ποῦ μείνη. «ὦ ὅτως τελάοῖ Ὁ ἔβπφολίω. 

ΘΕΘΔΩΡΙΤΟΥ͂ ἘΙΣ ΤῊΝ ΑΎὝΎΤΗΝ. 
“. 

.-.Θ. ΦΙΛ Η ΜῺ Ν ὅδ μοἱσιὸς τις ἰὼ ὀὐλρ, φρὰξ εδὸ ὃ ἡδορ, στιςὸς δὲ ὦ Ὁ». 
πον, αὶ ταὶς χεείαις ΟὟ αἰγίων κρινωναΐν. ζού του δοῦλος: ̓Ονήσιμος αἰπέσρα χεχλοφὼς αἰνηδγ" 
ὃς τοϑα ϑμρόμϑοος ον Ρώμν πρὸς ὧν Παῦλον ατηχήνν, χαὴ βαὐἹιοϑεὶς εἶν δεσμοῖς ὄγηος 
τὸ Παύλου ϑα κάσιος γέσΡνΕ. Ὅρδην »ὐποπτέμιπει σρϑὸς ὧν Φιλήμονα, τ Ὁ. ϑεγιχὴν αὐτο, 

: “ποιήσεις «αὐτίω πίω Ὡπρολίω. φασὶ δὲ πίνες μὴ χξῶσαι (αὐτί σεέωαριβ κείοϑαι ταῖς 
λοιπτὺς ὑλπφολαὶς, “ἷρ δὐτελοῖς 2 ,8α φφᾷ πράγματος δ ὃ ἕῳ πῦσα οὐχ ζαύτης χφ- 
σιμᾷ' πυσῷτον ̓ παρδαᾳ Χο ἢ γυπῦρ' ἢ δὐτελῶν ε τ αυουδιζοις. δύ περον ὅ ΟΤὶ εἰ ̓ δοῦλος οὗ οὐττυς 

ἰτα μος ὑπέφρεψαν,οὐ δεῖ ΥΜἐλδυλέρων Ὡπογνώσχφν. τείτον ὅτί οὐ πσξϑσύχει παροφαῖ σα 8)- 
λαζξείας, δούλοις Ἀσοασαν αὐκότων δ] δεκασοτῶν. , πέταρτον ὅτ χοὺ ἡμας ζρις δούλοις μ΄. 
ἐπαιοοιύξοϑαι οὐαρέτοις ἐξα; ὁπότε Παῦλος ἡ τέχγον καλά ὧν Ονήσιμον . πῶς δξυ τίω Ὄς 

σαύ γί ὠφέλφαν ὄχουσὰν δγηςολζω σέκ ἘΔ καταριθκεῖοζ, ταῖς λοιπταιρ; 

κεφάλαια τὴΣ' ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΕΡΊΣΤΟ,Λ Η͂ Σ. 

Ἢ “« ἔπαμος Φιλήμογοε, δἰ γρισία ταβώνν, ΕΣ 

Ὶ β' Σύπωσις Οὐνησίμου φυγαδὺς οἰκέτου, καὶ δ." ἐκ - 

ἀυτήσω ϑέντος δὼ σπίςεως. 

τῷ ΑΥ̓ ΔΕ ΟΣ ΥΕ Χειροδ νου, ὸ 
νει Τιμίόϑεος ὁ δ ἀδελφός, Φιλήμων! τῷ ἀ-- 

ΜΑ͂ γαπητῷ κ σπθερ)ῷ » ἡμὴ, ὡ ̓Απφίῳ 
κὴ ΤΊ ἀγαπηπῇ, καῇ. Α ροπαῳτῷ συςρῬα--- 

ἡεύη ἡμὴ, κα Ὁ .] ἘῚ οἰκιὸν (ους φῳἈκλη- ἐν 

{{, σίᾳ ̓χαίθας ὑμῖν και εἰρίευη διὸ Θεοῦ 
αἰ κ ΘΑ Ὦ παζὸς ἡμὴ, κα Κυρίου ἴησοδ Χραςού. 
Εὐχαρικῶ τῷ Θεῳ μου, παύτοτε μνείαν ζ, ποιούμϑυος οὐ σὶ ἈΡΟλν 

τῶ Α ΥΤῊΗΝ ὑβιφύλέ υσὸ Ῥώμης ἡ ἐδ υσεῤφασιοτῆς ὑλιξολῆς αὕ- 

΄ ̓ 

ῃ 



Π ὑλχοτ ΠΣ ΟΣ. ΕΟ Έεαται ἀπραν τα ἐν οτις σα ρα τον πςἡ ἀετ πτχ στον τ ιν ς ΣΣΩΣΝΣΣΩΣ Σ Ν» τ ΣΕ ΕΝ ἘΑΑΟ ΣΙΣΕΙ ἐπει Ή οὐρα ή πεν ες. ς΄ ποι τ «π΄ ττοτ -.ἰ ι΄. ««ῳ΄«πτἰἰς τι «« .Ἐ«.,οἰΒὐσς:. «ἀπ τοσς.ςςτεω τ΄ οοι τὶ 

ΠΑ ΡΝ ΕΝ ΘΤΟΣ, Ὑ ΤῈ ΣΝ ᾿ ᾿ ὲ δι ἡ ΟΝ ΣΤ  ὐ Ν ΕὙΤΥῚ ΐ τὰ ) 
ΠΝ, ὁ ς ἀρ ιΩ ΟΣ σε ἑδο πον, : Ν : ΒΝ Ἢ " : "ς ὶ ᾿ " ᾿ 

Ὁ : " : 

ες ιν π .ν ΠΝ τς τος ΝΣ ᾿ 
πε ΩΝ 1Σ2 ΕἘΠΙΣΤ. ΠΡῸΣ ΦΙΛ. Ν Ἐν ὋΣ π  ἥπς 

" δὴ χρερσευχῶν μου, οἰκούων (δι τίωὐ ἀγάπην καὶ ἢ πίαιν (ως οι ἢ ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡῸ ε 
 ἕς αϑεθς  Κύδμον [σοι ἃ εἰς παύτας «ὃν ἁγίοις, ὅπως. Ἔ΄. Θπρολῆρι, ἀν ως 

τ τ ΡΝ κοινωνίᾳ, τῆς πισεώς σου ὠμεργῆς ϑυή)ς ὧν ων παντὸς ἕρμν.αν πὰ 

Β ἀγαϑού τῷ 1. ὑμῶν εἰς Χραφον ἱπ(οιώ.. Ὑ» ἐχουδνππολ ι ἡμῖν. ἀν. ἊΝ ΝΑῪ δ ΗΝ Ἰλιςξέρρᾳ ἐπὶ ΠΡ ἡ δὲ ππούφασις τῆς ὕχιςολῆς αὗ- 

τὴ "λίω ῶ πϑνάκλησιν πὶ τῇ τὸ ἀγάπη (υ, ὃ ὅπ Μ41..1. αἷμ «- ΠΡ)» τι Κ95}5 οἱ Τουϑοῦοι οὐΐξαντο τῳ όμμω κὴ πῶς σκμῆς,δὶ ζοῦτου υὐπόςο- 
᾿ ων δὼ αι διαὶ "ὁ, ἀσδὲλ ἐ. Διὸ “ὦ, ε Χραφςω δ δ τὸ λθς Παῦλος »διδοόκόλος ἐθνο ϑρόμδυου, ταὶ εἰς ζῷ ἔϑνη ἀποςα λεῖς, κα, οἱ απέποιυ ΑΙ σὺ Φε: ἂς. - Ὧν μη ΩΣ ϑὐα έλιον - ̓ γράψαι τε πᾶσι ἴοις ἔϑνεσι, γράφῳ δοιπὸν χρὴ ζοῖς 

ε- πουῤῥησίαν ἔχων ὀἰλητάίονεν (οι Ων ΜΉΚΟΝ, δια ἢ ̓ εὐγαπην μαλ- " Ὡς "5. ὧν πὐἰβετομῆς: γιςεύσασιν Ἑζραίοις Ὀὐποδ εκ τικὴν ζυτίω, ὑχιςολίῳ πε- 

᾿ λον παρφκωλῶ, ̓ Οιοῦτος ὦ ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νειοὶ δ καὶ ᾿ ᾿ οἱ τῆς Τὸ ΤΆΣ, κυ δ πεπαζοϑα) τἰοὺ σκιαὺ τῷ νό γομου. χαὶ ποῦτον κϑὸ Ὄὐτος- 

ἘΞ δέσμιος ἰησού Καλςοί.. “Παρακαλῶ δε ἰϑΑ Τῷ ἐμθότε τεχνε,, β᾽" ΤΠ ζοιὶ πσοοφηζας δχρὶ ζοῦτο ὠπεςαίλθα, ἵα αἰθὲτῷ Σωτῆρος ὠπαήείλωσι, κὴ μεπὶ 

ἮΝ ἐϑονν Οῖς δεσμοῖς μου; ̓ Ονησιβ ᾧ ποτέ (οι ἀ ἀγρη- » " τἰ τὸ τω αφοφίσικὸ Ἢ ἀν ΣῈ} ἢ ρα ὃν ξ ἡστὰ ὧν 7 νι ς ον, ἀπε : ἼΣ 3). ὧν Χριςὸν ἡ ἡὸν τῇ ΤΥ Ὁ Θεού, δ᾽ 8 ζο πϑῦτα γέλρνε' ὸ ὁτιοῦν ὧν εον - 5 Θεοῦ ἐδ ὀδρω- 
Γ Δ γαυὶ δᾷ σοὶ καὶ ἐμοὶ δὔχρηςον, ὃν ἀνέπειγα. Σὺ: ̓ αὐτὸν, “πον γνέεϑαρ ὃ μὰ ὙΚῚ τῆς τῷ σώ χατος αὖ Ὁ θεσίας καιταργησῃ ὧν ϑιίν αὐτὸν. οὐ ̓ γὸ δι᾿ ἄν μᾳ- | 

, {τουτέρί ΟΣ ἐμά ᾿αὐλαάξνα »)ασεφολα( δ, ὃν ἔγω ὐβουλόμίω ΔΝ τὸς μώρρυ ἤἶτραλου, ὀνὰ δ΄ αἴ ἴατος Χί ειτοῦ ἔσει, τίε σωτηείαν Ὀς ἀὐθρώτοις. Ὡἰποδεί- 
Ἷ πσϑϑς ἐμαυτοὶ τ: να υὐστρ (οὐ διακονῇ "᾿ ω Ὅις ὅ:: ' ; ᾿ ᾿ ἈΧνῖστ δὲ ὅτί ὁ γόμος οὐδένα ἐπελείωσεν θλὰ σκιαὺ εἶχε φ δ᾽ μϑηόντων οἰγαϑών" χὸ οὐ καιτέπειυ- 

᾿ ᾿ ." 9, σεν ὃ λας, ὀλὰ χειὴ πῶ σιν: ἡμῖν ̓ ̓ πυολείστεται ἃ ἡμέρᾳ Τῆς καιταγιτεύσεως. πάλιν δὲ Ὥστ." 
᾿σμσὶς ΠΝ ὅνα ἐλίου ᾿χωδάς; δ τὴς σὴς γνώμης Οοὐσὲν ἢ ἸῊΠ »" δείκνεσιν Μτί ἡ Ξϑρχιερφιτῖκηὴ λφηυργία μετετε.» ἰσὸ Α ἀρὼν εἰς ὧν Χ ριςὸν, αὶ τύπος ἢ ὁ 
ποιήσει, ἵνα, μη ὡς τὶ ἀρείξκων ἃ Ἵ ἀγαϑὸν (υ ἡ η, ϑλρ κα χν ἑκού-- ᾿ ᾿ Μελχισεδὲκ, οὐκ ὧν ἐκ τῷ Λϑϊιπίς τε δεδιχοῶσἕ, (οι ὁ πατέρας σημθἠνφ,ὸ οὐκ ἐξ ἢ ρ- 

ὅ]0}: Τάχα γος δια 5170 ἐχωθέοϑη « αϑθς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐ-: Ἢ ᾿ ἽΝ εἶτα μο εἰρζα ἼΩ ἀρ ε: ὁ τά, , ὁ Ὀἰποδεξαμδμος αὐτῶν τέο δζὶ 
τ΄ Ἀ δαρὸν δύ τὰ χαὶ πείσεις τί μιαν ες “αρεσθυτεροις, τελφοῖ 1 δχιςολίω. ον ἀγα-- τὸν ἀπέχις, ὑκέτι ὡς δόύλον, Νὰ ὑτσὲρ ον ̓ἀδελῷο . ; Ἢ δὲ χορὸς Βέραζοις ὑλιςόλὴ δοκεῖ κα τὰ οὔκ ζῇ [Παύλου ὅγοέ τε ὃν χορακπῆρᾳ,ὶ ὼ ὁ μὴ 

᾿ πητὸν » Βπέλισει ἐμοὶ, πόσω. δ μαλλὸν ἐ ΧΟ οΨ σουρκὶ ων “πεογράφῳ ὦ ὡς ὧν ἀπαάσως ὀδαις ταῖς Ἐχτςολῶς, κα χὺ τὸ λέγήν » Πῶς ἡ μεῖς ἐχ φϑυξόμεθα,, 

Κυράφ: : Εἰ οαῦ ἐμέ ἐχέο» κοινωνὸν »σϑϑσλαξν αὐτὸν ὡς ἐμέ. " τηλικαύτης ἀμελήσομτες σωτηείας; ὅτις δοχζ λαξοῦσα τϑλαλῴοϑαι δὲ Ὁ Κυείν,ὐ ὕ- 

ΔΑ Εἰ δέ τι ἠδίκησε σε ἢ ὀφείλᾳ, ἡ“ ὸ: ἐμοὶ ἐδλόγη. ἔγω Παίλοςς ᾿ ! (ἐς ΡΜ) ἀκουσόμτων εἰς γἶδι ξ ἐδεξαιωνν. , σεόνεπι αδοτυρφεῶτος τῷ Θεοῦ σημείοις τε χαὶ 

β Ἵ ἔ ψα τῇ ΤΉ ἐ ἢ χήθά, Ε ̓ Συτοϊέσω . ἴα μη λέ δι τς πέξδαι Τοῦ κδὲ ὀΐω ὀλαδθαι ὃν φδρακῆηξα τῆς ἔλισολῆς, φανερᾷ ἡ αἰτία. ποὺς γὸ 
͵ 2ξα “᾿ 7) μη γ κα » ἔὰ 5 ἴ οι τῇ σφών διαλέκτῳ γφαφήσα, ὃ ὑςερον ἀὐθλεῤήιευυ δ αι λέγε), ὡς μϑὺ αίνες, 

σεαυτὸν μοι «αθϑσοφείλᾳς. Ναι, ̓άδελφέ. ὁ έγω Ὁ ὀναϊμίω.. ΟΥ̓ ΤᾺ β Ἀρρρθλολώ: ὧς δὲ οἱ πογχοὶ ποὺ Κι λήρϑυτος ζούτῳ γὸ ᾧ σώζι ὁ ᾿χδρακτῆρα. Τοῦ δὲ 
᾿ σου. “7.1.7 

ἐν Κυρίῳ. Δ άποιωσον μου ᾳ αὐλαϊχϑα ἃ -Ψ ̓Κυρίῳ.᾽ πεποι-. ἐχὸκῶ. ἢ Ὁ μλσουχράφᾷ ἢ δδεφολίκυ τιον ἰὲ ἀἰκολουϑία -ξἰλύςολος γὸ ἐθνωῦν ὑ ὑπῆρχω ὁ Παῦλος, 
ϑωὼς ΤῊ. Ὁ ὑπακρῃ ἐν ἔγραψα (οι, εἰδοὺς ὃ 0ΤΙ "ἡ ὑπὲρ ὃ λέγω, ποιή-- δα ̓ἐχὶΠουδοφων: ἐπεὶ δυξιαὶ ἔδωχε ὦ  Πέπῳς τ: Ὀιποςθλθις κοινωνίας, ἵνα. αὐτὸς (ὦ στο 

σᾳ ἑτοίι δ ΙΧ; α»" ἐλπίζω δ 0 δια ΠΝ ᾿ ν " Βαρναίᾳ εἰς ζᾳ ἔϑνν, οἱ δὲ χὐδι ἀν Ππέξ εἰ, τ αὐἰϑορμίω. 3 Ψς δὲ κεινωνία Ὁ κήρυγμα, ' 
. δὶ ὧμα 3 καὶ τομαςζε ἤμα ! ὙΡ 1: τς "“π τὰ κατηχλϑοντες ὑπῆρχον οἱ ἐξ Ιουδοιίων ὡς δἰοςασίαν διδαισκ Τ᾽ αὐλός, εἰκότως τῷ γνώ- 

τοδϑσευχών ὑμδ χα οκοϑιένομαι ὑμῖν. Αασαζονται σε ἔπα- ᾿ Π ᾿ εἶσαι τρῆω συμφωνίαν, ΕΘραίοις ἔχις γράφωντα ὅὲ: χσθϑς ζουτοις, φερλφάφῳ 

Φρας ὁ ᾿ σωωαγχμαλωτὸς μου ὧν Χραρὼ ἑησοό Μάρκος, ἃ: ᾿Ἡὐπόσολον οὐ ϑέμις. εὗρ τυρᾷται δὲ ὶ ὦ Τοῖς ἑξῆς ἡ ζχ:ςολὴ ὑπάρχουία Παύλου, γφ(- 

ἐίσαρχος, Δημαξ, Ἀουκαΐ, ὦ σἀυεργοί, μου .Ἡ ρας Ξ Κυ-.. τς Φφ,Ο τῇ Ος δεσμοῖς μου (λ δεπαλζωτε" χοὴ οἶα τϑ, λέγῳ, ΓΙεριοσότερον δὔχεοϑε γα ζὰ--᾿ 

ἡμὴ δχ ὄ μα “ . Αμίω.. Ν᾿ ΕΝ . Ὁ" πυκοιταςφαῦδῶ ὑμιν ν τα τῷ λέγειν, Γ ιγώσκετε ᾿ ἀδελφὸν ἡμὴ Τι ὅλο ᾿ὑὐσολελὺ εἰουὴ Ἡσοῦ Δ θάςοῦ μὰ Φπν ματῶς ὑ . ᾿ς αϑρον, θ᾿ ὃ, ἐαγζαχιον ἔ ἐρχῆται, ὄψομαι ὑ ὑμας. (Οὐδεὶς γὃ οὐ οἴκοι, ἀπέλυεν εἰς δια κονίαν 
“τ Τ μόϑεον, εἰ μι ΠῚ αὐλος" ἡ ζοῦτον ὥχον πρφϑσδοκδιυ, ἢ ἰδία» ἀὐθὶς, ὡς ἔϑος πολλώ χοῦ, σε 

ΟΠρόρ. Φιλήμονα, ἐρράφ» πὸ Ῥώμης διὰ. Ονησίμου δἰ χοῦν ᾿ αὐπαῦ πϑροισίων ἐπαγίέργεται.. πολλὰ ἥ χὰ ὀδα γνωρίζοισιν ἡ ρει εἰστο τυΐγόμήν τίωὶ ἔχιςο- 

λζω ὡς ᾧ καὶ ἀλλα γῆθῦν αὐτὴ χυροϊοῦᾳ διδωξᾷ. 
Εν εἰχοις λὅ', 

᾿ ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ. 
π ᾿ , Φ ᾿ ἃ ἣ ᾿ . ᾿ 

᾿ , πὸ ᾿ : : τ ᾿ ᾿ ΤΙΝΟῸΟ Σ ἕνεκεν ἀϑναῖν οἰσόρολος ὑπάρχων ὁ Παῦλος Βύροίοι Ὠπιςέν, ἡῶπ 
ἀπορθρώρι ἔχοίσι πγδϑς αὐτὸν, ὧν γόμρν' σεραιλύν, οἱ ὃ ἀμφὶ Πέδον συϊκα ταξ αἤνοντες 



ν ΤΑ ὙΣ Ντ Ν  ΝντΉ ον, πα κε τι νὴ ον ἐριτζην μη, ψΘΣ ΤΗ ΕΥΟΒΝ, τὰ ὅ,τ 
ἘΝ ἀρῶνο ὯΝ ΩΝ "- ὙΠῸ Ὁ ἊΝ ὝΔΩΣ 

ἊΣ ᾿ 

, 

ἢ “, : : ᾿ ᾿ ᾿ ε ΄ 

εν Ἃ 24 ΝΕ - ἢ 
οὐ Ὀφξνέδνυ. καί φαμδν ὅτὶ ὥραν βα φγΐξιν οὐὰ Ἰλττετραμμῆρς, 

ἐκ πὐθκοισίας ἐδα οῆιζεν͵ οὗ ς αὶ Ε(ραζοις ὑλιςίλ,ατοϑε ἴα ἔϑνη "χαοζαά λεῖς ἐχήδετο 

«τῶν, ὡς καὶ λέγειν, ΗΠ ϑελον ; ἰὸς μα, τὴ Αἰ ρ' αὐτῶν. χαὶ παλιν, Πορϑύομαι εἰς Ιερ9 

σύλυ μαι, διακόνου Οὺς ἁγίοις. ξχταίχλᾷ αϑὲ δίυ ὦοιις ἤδη πεπιφευχόσίν οὖν τῇ ἐρϑυσα- 

' λὴμ ᾧ Παλαιςΐνη . Ἐχιςύλλά δὲ αἰραμῴθούκϑμος αὑτους πλέςα κακοὶ στεπονθοόζος «ἐαυὸ 

Ῥμάλίων συμφυλετῶν μὴ πεπιφευκότων,ὡς ὸ αἰνηὸς δηλοῖ λέγων; Ταὶ χρφιϑύας χείρας 

χα ζᾷ «οὐ Ὀφαιλελυρϑϑα σόνωτα λβορθώσειτε δύο δὲ μώλιςα κατασκθυα ζᾳ ὦ τῇ ὄλιευ- 

λῆ: τὐραμυϑεῖται αὐτὸς τῷ φέρῳ “λυναίως Ὁεις πειρφισμοιὶ, χαὶ ὁτί ἔςαι Οὐτων αὐτίδο- 

σις αἰ γαϑυ" ποχλὰ δὲ θὲ τὴς πίφεως φιλοσοφᾷ δήκγις μϑο [ουδια)κοὶ οὐκξῊ ἀλαΐχαμα, ὡς 

τῦ πον ὄντα τὴς ῥῥηϑείας (ᾳ δὲ ἱξ μέτεροι ῥα ίκαμα,, ὡς ντα ἀληϑινα. Τίνι δὲ πω «ἕν 

ΒΡ γῶν , 

ἐν δ  ἀΐνν) 
ΝᾺ Ἧ, Σ᾿ ἧ 

ὰ Ὧ6 ἡΝ ᾽ ΝΕ :2}}7 ᾿ 
ἥ 

σζ δ, ἅ 
ν ὦ Ν ὩΣεΣ ᾿ 

αὑτοῖς, ἡρέμιφι εἴχοντο χαὺ Ὁ 

εἐξ---. ᾿ 

ΠΡῸΣ ΕἘΒΡΆΑΪΟΥΣ ἘΓΠΙΣΤΟΛΗ 

ἜΤ ΠΑΥΛΟΎ. ὁ 

ὉΛΥΜΕΡΩ͂Σ ὃ πολυζϑπωξ πα. - ᾿ 
Ὑ λαὶ ὁ Θεὸς λοιλήσας Ό:ς πατράσιν ὧν ἊΝ ' Ι 

2) νας ᾽ ἰ ! ΄ ! » ἦδος τὰ οι !, ! λέ- ς ᾿ : ΒΦ, ετὶ 
ἔθηχε τίου ἰδίαν ἐγομασίαγ. Ἐςξρώοις γραφων, Κλημηὴς ὧν ταις ππυὸτυπωδεσι »ραφῴ, ε , ἸΎΣῚ “ ! 1 4 ων: ς ' 
δὼ ἡ : εἰν ἣ ᾽ ΡΩ 2 3 πέξ. ΡΣ Ἶ λε Κ ! 21 Ὁ σύςορο τὸ πϑρτο- ἡ)..ε.ζ. ἢ ν πὴ ν᾽ Ὶ Ν δ ζς ζις χυθοφήταις., ἐπὶ ἐαγαέτῶν 4 ἡμ44-- -: ᾿ 

γῶν οὕτως ΕἸ δὴ δὲ, ὡς ὁ μαικαρλος ἔλεγε ὁ 16 699. Εππί ὁ τὰ υέλος ὧν Ἐασύφοῦϑ9 ἘΝ γος ΦΣΈΣΞΙ ἡ σπ Ὁ ὦ ἘΠ ΈΕΝ  Ἃ, τ Χ ΣΣ" ὰ 12} χ. 
ο΄ χρατορος ἀπεςάλη σθϑς ἙΘραίους οδιοὺ μιετθιοτηται ὃ ΓΙαυλοὲ ὡ: δὺ εἰς ἴᾳ Ὴ ἀπενο- 2] ξεν δὴ ἤ  μα ὑτῶν ἐδ δὰ ἥμιν ᾿Ψ υ΄ ἜΠΕΣ ; τ ΠΝ 

δ τ ᾽ " ΝΑ ε , - 4 ᾿ : ἣ Δ ὃς , ,» ὦ ᾿ : 

' σαλρδρος, οὐκ ἐξιρά Φά ἑαυτὸν, ἘΘραίων Ὡστθςολος, δου τίου τσϑος τ' Κύριον Ἡμΐωυ δ9. δὰ 4 τ. ΔῚ- χὰ ὍΉΧΕ τληρβονομίον παὕτων, δὲ οὐ ΟῚ (ὅσ᾽ ' 
᾿ Ἂ ͵ ᾽ Ι Ν !. ἘΝ » Ι ΝΙΝ Ες ὭΣ ᾿ ὅ Ἂ ὦ ΝΥ [2 τ ρὲ κ΄ Δ Ἂν. “πὸ δια 

ὃ ἀκ αἰθεοισίας ἀργοῦν κήρυκα χαὶ δσοξολον ἀρ γθαιφέρ καὴ Τοῖς ἘΘραίοις πο: {{ αμωνας ἐποίησεν, ὃς ὧν ἀπαύγασμω “ὃ 
ἐ ᾿ ν ᾿ δ ΡΣ Ϊ λο νι ὧν : ᾿ “ 

δ" δι ον. δόξης, κα] χαρακτηρ Τῆς χἰχυυςεέσεως δ δίς δὰ 
τὰ ας , . . ! Ὑνν ὧν το ἢ : ᾿ τι» ! νλσλ. “Ὕ" 1 “ ! μ : κόλια Τ' 
κεφϑάλαδια ΤΗ͂Σ ΛΑΥΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ, ΕΧΌΝΤΑ ᾿ ᾿ αὐτϑ, Φές ν τὲ ἴο: πάντα τῷ ῥήματι τῆς ἄμιεως αὐ18, δὲ : 

ἄνας ἐποδργαιρέσᾳς. ᾿ : ὅσος, ὡς Ν ͵ ὅδ ᾿ δ λυμειμ πρά ᾿ 

ἰ Ἶν Ἀντὶ αἰρεσς ! ! ἜΡΟΝ : ᾿ ; ἑαυτοῦ καϑασιασμίον πορησοι ὅρος τ ἁ πῶν ἡμὴμ ἐκοίϑι-- 

ἃ Θεολογιά Χριροῦῖ ὀνδόξῃ παΐος καὶ ἐξυσία Ὁ παύτων, Δ ἦκα δὲ καὶ οὐράνιος ἡ Χοατοῦ,, ἐξ ἕτερου Ἄροις, οὐ χτ' σορχα, ὌΝ ἈΝ ἡ οι π Ἰδ ᾿ 

,, ϑαρσεως ὅθ γῆς, ἀφ᾿ ἧς αὐέζῃ εἰς ἢ ἐπουράνιον δόξαν. ; δηῖλα νόμου δδραιχοέ. ΑΕ δἰ ἢ τ ἤτ ἢ ᾿ σεν οΨ δεξιᾳ τῆς εγαλώσώυης οΨ ὑψη ες, ζσούτω κρείων Β 
β ὅπ οὐ λέγτουρ)ικη ἡ δόξα Χραςοῦ οδμαὰ ϑεϊκὴ καὶ ποιητική" Υ ϑροχλιηῆς δευτερας διαϑήκης αὐ ροὲ δ προτεράν, ὧν ἰλατ κα ; ! ἮΝ τῶν Ἐξ ἦρος τὲ ᾿ Ι : ., ἢ ᾿ , νος 

: δ00 ὑκ δ) Τὴ παρόντος ἀἠώνος, ὁγιᾧ δὶ χειπουρχρὶ, ὃ, "“ὶ σχκς καὶ ὡμασμῷ. " Ἔ ἸΣ πν ον τον ὡς 0 Ὰ ος σ' απ έλῶὼν Ν οστο δια φορφτερ ΠῚ πῶρ αὐτοῖς κεκλη-- ᾿ ᾿ 

. σῆς χιελλούσης σἰκουρδῥης. ͵ Περὶ Ἢ αἴματος δ᾽ Χεαςοῦ ἐν ἡνία δια γηῆκη" τι ὧν δ» ιβ β' ' ] “ “΄ ἀλπ, ᾿ » Γ) ον! Φ ᾿ 
γ ὅπ ἐθρκῶϑν χτ' δηαϑεσὶν χαὶ συμπείϑφαν καὶ δίκειότητα ἢ ϑὲς καϑαρσιον, εἰ ἴὰ ὧν αἤμασι ζώων Τῖς πολλαίκες πϑϑϑστι- “ οΥοίκῶ. νι ἐπέ 7“01Τὲ | ἀπέλων, Ύος μουξι .. Ὑϑλιβ.8 

εγροθς ἡμας, ὅλ] σωτηρίᾳ αὐθρώπων Τῇ ἐκ ϑανατου, δὲ ὠ  Αγριδροις. , ὲ ᾽ δ νι || ο. Αὃἷν 2 ἶ 
ἡ ἀπ φρο ι ἀν ον νης πο ϑξε τς Μαρπυρζαὶ αδεὶ τῆς αόννς ΓᾺΡ χαὶ φυδρότεγωγῆς Ιγ᾽ ᾿ συ, εν σὴ περον γεδύνηκα σε; τως λιν, ἔχω ἔσομίαι! εὐυτχὼ ὐκν τ ΣῈ 

“Ἵ «οὖν» σιρευτέον Χραρὺ ὡς καὶ Μωσῆ ὄχιςευσαν, κα» ὑχέρο- δὸς ὃ Θεόν. Ἐν ὦ, προϑόοση τῆς ὃν πίςῳ πσοϑοδου. ΝΝ | Ν : δ : Ῥόδου ϑϑεος ᾿ΕΝ ν Ι. ᾽ ᾿ 

οὐχί δὲ Θεοῦ ππεθς αδβρωπον. ΕΥ ᾧ, (ὅπ φοδητέον ΦᾺΡ Υηρόζοπὴ αὐουδὺὴς κτ' φόζον τῆς ἐγξζούσης κρίσεως. ΤῊΝ εἰς ὑμει τν Ὃ δ δι τῳ εἰς ὑὸν; Ὅταν δὲ ῴδῳ εἰστιγα-- -« ᾿ 
] σαλαι τίω ἐχπ]ωσν. Περὶ τῷ καλίω ἀῤχίω εἰς χαλον τέλος Φέραγαγεῖη. ἐπ -- Ὡς ζ ΖΟΘθο1ὸ ΤῸ ἢ ν.-. ἢο σίκ ἱ μϑυ ΠΧ ὶ ᾿ " εἰ Πρόζοπε ἀσουροέσω εἰς τίω! πρεοδηλουμϑῤίωυ κα τοίπαυσιν. Περὶ πίςπως τῆς καὶ Οιᾧ παλαιοις δοξασασης. ὶ . , : 7" νν ᾿ ἐὐοὺ ς ΜΠ βικοὺ μω λέγ, Καὶ “ῳῸ οσκῦυ--: Ἰὴ Ὁ ὁ. ς.Ὲ | 

ἐνῷ Ν Τοφοξερὸν τῆς κρίσεως «δ τῷ λόγω τῷ διὰ παύτων, καὶ Περὰ σιν μονῆς ε ἀν ἀκολουϑησὴ Χοιροδ. , "ζ ᾿ γηῆσα, τὸ σὰν αὐτῷ χανπὶς ἀἄξελοι Θεοῦ ὸ Και χϑῷς μδν Φζιὶ Ὁ Γ: 
σὲ χοηφεν γῆς ριτος τῆς ἑεραϑεκῆς, αὐδοὶ τῷ ὁμοιοκαϑη- Πεοὶ δφροσαυης ἕως καιρὸς χα ρϑώσιοις ; ΡΗ υὐπδυχω- “ Ι ἢ ο εκδ  η τι. ἢ Ε Ὶ, ᾿ Ν Ν ἥ τ ' | 

“ Ἢ ἜΑ ΤΑ δὲ ϑρωβενωξ, " ᾿λὸν αὐτῆς, ὡς Ἡ στῶ μη ὅρων ταπεν μιίτανοιας.. Ὁ γέλοις λέγ4, Θ' “ποίων (ὅσ αὶ ἐλοῖς αν σπινόυματα μ᾽ Τὶς λε-- δὰ ᾿ ΙΑ Ϊ 

᾿ ΤᾺ δεομϑμοις εἰσαχρ γῆς . Εν ᾧ, Προζοπὴ εἰς (ὅπ φοξερωτερα Δ ὅχ1. Μωύσεως ᾧ μέλλοντα, ἃ πλείονος ν΄ ν᾿ «τ ν᾿. Ι τὰ δ τὶ ᾿ : , δ [γ. 
τὸς σὺ ὄχι δοσιν ὡς ὁκ οὔσης δευτέρας δῤχς Βγῷ, Ταράκλη- αἴξια αυουδῆς νι... ᾿ . τουρρις αὐτ' σύβος Φλογα . ρος 9) ᾧῷ ὑον, Οϑρονος σου : δ «ν᾽ φὰς ᾿ 

! ᾿ σις σιμυὺ ἐπεήνῳ. Πεοὶ φιλαδελφίας καὶ φιλοξενίας. Ἐν ῳ, ΤΙεοι σωφροσιυης. χ’ Ἷ τ γα Ἂν ὁ δόέο γὼ ε ΤΕ το τς ἢ ΜῈ αὐ ὦ, Ι 
" Οπβεθαία καὶ ἐπαγζελία ἧ Θεοῦ, καὶ ζαῦτα σιω ὅρκῳ. , ΓΤ ρὶ αὐταρκείας. ᾿Πεδὰ μιμοήσεως πα τερῶν. ᾿λϑεοῤ, εἰς Δ ]ὼ ἘΞ σηῶνος, ρα δὸς δυϑυτητὸς ἡ ῥαζ δὸς τῆς ᾿ ᾿ 
θ' Ππεεὰ Μελλισιδὲκ τὴ δἰξ ΧΦα κὸν τύπου χτὶ τὸ δόμα καὶ τίω Περὶ Ἃ κυὶ σωμαϑικῷ ς “ὦ κτὶ νόμον, θὰ πνϑυμαδικῶς κ΄ αἱ : ᾿ Δὲ ΠῈΣ ΠΝ τὰς . 1 ᾿ε ; , 

| ΕΝ γεὸ γοῖμ κῺ ἠθδ ερωνων ἐν Ἐν ας δα ΑΘ ᾿ ν - ἀν ΑἸ ει (ου. ΕἸ) ΤΗσαΣ Ὁ ΚΘ βοθην Ω ἐμέσησαξ αϑομων.. εὲ 
; 0 α'ὅρααμ ποορεϊρωήϑη. Εὐχη “ϑὸς τὸν Θεὸν αἷοὶ τῆς εἰς ἀῤετίω ἀγωγῆς καὶ οἶκον’- ,χβ' Ἐ᾿ εν δια; Ωο ξ ρισέ ε ς » Ν Ι 

͵ ᾿ ΠῚ 4»; " ΄ , ᾿ Ο ΄ πρῖν 

; " ἡ (Ο᾽π πίσαυται ἡ  Αάρων ἱερωσωθη ἡ γί γῴος ονσαι, ἵγτυται μίας. - - : ἣ ἣ τι Ὃ ον ̓  ἐλεθς (ου μεν εἰ μὰ ἠ ὅδμ, Ὲ Ἶ ) 

᾿ : : Ἵ.- 69. τοῖς (λετόλϑις ἰου. Καὶ, Σὺ κατ ὠρχάς  Κύρκε, τίω γίω".. τϑραὰ 
: ᾿ ΟΡ ἮΝ , »" Αι Ὧ εὖ, ; »ἦΝ 

, ᾿ ας ἐϑεμδηίωσας, Ὁ Ρ)Κ τμ χήθφν (ου εἰδὶν οἱ ουρανοι" Αὐτοί Ἅ- ὡ ͵ 
2 ᾿ ΤΑΣ ον ς Ἄς Ἂ ἐν ἂν - Ἑ " 4 ᾿ "5. [ ν᾿ ὶ . ἰ « ε ἡ δ ᾿ ) 

᾿ ; ἫΝ μἽ ᾿ ἡ «δέν ἕοςὦοἘὃὦὃὌἔἜ.ον ὑπ . πολοιύτο συ 2 δια δ εἰς “κου πάντες ὡς λαύτιον πῶλ. .)η.-- .. 
: ᾿ τὰ ᾿ . " Ἦ | “Ον ΡΒ ε ΞΟ ἔ ξ , Δ ὰΣ μῷ Δ 

; : ᾿ Ν πᾳ ἐὐῤει αῃ σε ολαμον ἐλίζεις αὐτοί, δα γήσονται" " 
; Ἵ ᾿ ᾿ ἜΞ- : ᾿ εν Δ΄ φλυη ιν » 14: ΠΣ ΞΞΙ ἐεηπνωςς 

͵ : . τ ες “ΠῚ ; Γ συ δὲ οαὺςςς εἰ, Κο (α 6Τἢ (Οὺ “ἈΚ ἐδιλείλψουσι. Πρὸς τι γα 2 τίν. ᾿ ᾿ - 
᾿ ἶ Ρ " . Γ »᾽ Ι ᾿ [6 3 “ εἰ ἈῚ “"Ὰ ᾽ ϊ ε 

ῃ Ν ᾿ ] "ν ἀήόλων Ερηχε πότε, Καϑου ὡκ δεξιῶν μΑθυ,έως ἂν ὅω. οι ἐ- - Κἔἴφιγ Ν ΝΕ ᾿ ! ᾿ ἔκ τῶν ἈΡ, Αι αν ν᾿ αὶ ὉῸὃΘϑΘὅξ ὌΝ ἫΝ Πς ζχθροις (υ χανοσοσιον Ὁ ποδῶν ου; Οὐχέπαντες εἶσι λειτουρ- ς γα Ν 



Το ΌσΡΕΙ: ἘΟΣΣΣΣΣΤΩΣ ΣΕ ν ΟΣΩΣΤΩΧΩΣΙ ρορᾳ««ΦΔ4ΠΜΓΡΜ ΠΝ Ἴ ΟΑΔΣΩΣ ΟῚ Ἡ βυϑἀπεαξε τόκοις ᾿ Η ΡΤ τρῶν: Α::: " τς ττοο τ Α τΑστν ἈΡ ΔΕ ς τ ΤΌΣ δ 22. μ 

͵ ᾿ Ἶ 

ὩΟ τχό ἘΠΙΣΤΟΛΗ . ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΪΟΥΣ. ΝΣ ΝΣ 

γκαᾳ ἐπνθύματαε εἰς διακονίαν Σσοςελλόμδμα διαὶ ὅν μέλλον- : ; ᾿ ᾿ Φοῖς ὀμθιῶ ϑώψαι γα ἐλεήμων ὑβύνται ὦ πιςὺς ϑρχυερειᾷ ᾷ 

. 6 τας κληρονομεῖν σωτηρία»: ΕΝ Ὧν ζυτο δεῖ Ὡϑασ-- τεὸς τὸν Θεὸν, εἰς Ἃ ἱλοίσκεαϑαι ταῦ ̓ ἄμδρτίας ΤΩ ἣν λα, ὃν ὦ 

Ἰώ ὁ »᾽ σοτέρῳς ἡμᾶς ; πρεϑσεχήν ζις ἀκουϑεῖσι, μὴ. “ποτε ϑραῤῥυῶ- ἧ ΟΝ “πέπονϑεν αὐτὸς πειρφιοϑεὶς, δεύαται Οις πειρᾳζομδύοις 

μδρ. εἰ ὁ δὲ ἀπέλων λαλαϑεὶς λόγος ἔγμετ βίξαιος, καὶ Ἃ ᾿ς ἢ βονϑῆσοιμ, ὡς ἢ ὖϑεν »ἀδελφοὶ ὦ ἄγοι, κλήσεως ἐπουρα-. τ 

πᾶσι ὀλάξασι Κα ̓ αὐ ακοὴ ὕλαδο ἔνδυκον μιδγειποδυσίαν, γίου μέτοχοι, και τανοήσοιτε τὸν Χπόρολον Κρ ᾿ πρχερέα τῆς ὅ-- 

ἢ " πῶς ἡμεῖς ἰς ὀκφάξομδα τηλικαύτῆς ἀμδν σαντες σωτηρία: ᾿ ᾿ μολογίας ον Ηομες ἰησοιώ, πιςὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, 

ἥτις ϑρχίω λοι οὐστι. λφιλέιοϑοα διὰ Φό Κυρίου, ιὺ τὰ 
οὥρχαὶ “ΜωΡδὰς ἀν ὅλῳ τῷ οἰκῶ αὐΐῷ. πλείονος γὸ δόξης ἐξέ ἐρος ἀξ 

Μαρισ. Δ τ ἀκουσαντῶν εἰς ἡμαῖς ἐβεξαιωϑν;, ̓  σὰμεπιμδρτυροιιυτος Τὰ ἘΝ ᾿ αρὰ Μωσην ἠξίωται κα. ὅσον πλείονα, μμίω ἔ ἐγά ἦν οἰκου 

ΕΝ Θεού σημείρις τὲ ν πόρασι, καὶ ποικίλαις δωυάμεσι ἢ ὁ πνό)- ὁ κατασκάμάσας αὐτὸν' ̓ὅγχος ΕΥ» οἱ οἰκὸς κατασκάμάζεται υὐπθτε- 

ματος ἁγίου μεξασμοις, υ τὶ γίω αὐτοῦ ϑελησιν οὐ Σ ἀηέλοις ΗΝ γος. ὁ δὲ α παῖντοι κατασκδυάσοις . Θεὸς. ὦ Μωσῆς μδρ πιςὺς ̓  Ἢ 

Β ὑπέταξε τίω οἰκουμδρίευ τίω μέλλουσαν, αϑλὴ ης λαλοῦμψδρ. ὙὍ' τ φΨ ὅλῳ τῷ δἰκω αὐτξ, ὡς ϑεροίπτων, εἰς μδρτύθ ον Τὴ λαλη- Β 

' ψ δ)..." » δὺς ἐμδρτύφριτο δὲ πους, λέγων, “Τί (ὅν ἀὔϑερπος, οτι Μὴ τὸς ὄκος. « ϑισομδύων Χραρῦς: 3 ὡς ὑὸς οὐχὶ τὸν σίκον αὐ: 'οὗ σἰκὸς ἐσμεν ' 

» σχῇ αὐτῷ, Ἶ ὗος Δϑρώπου, ὅτι οὐ πισκέτηη αὐτὸν; Ηλοῆωσας ἡμεῖς, ἐαν τῷ πίω ποβῤῥησίαν ὦ ὃ καυ: μα τῆς ἐλπίδος μές: 

Ἢ αὐτὸν βόαχυΐε πῶρ ᾿ ἀπξέλοις: δόξι καὶ Ἰεμὴ ἐσεφάνωσαις αὐ-- ᾿ ᾿ξ ΔΑλδδαῦνν ᾿Δεὶ τέλοις ̓βεξαιαν κατάσωμϑυ. μι καϑως λέγφ ὰ μὰ πνέμα 

ὶ “ἘΝ μὰ ον δ, » ὦ κατέσησας αὐτὸν ὠσὶ ὦ ἔβγα ἢ] χέραν (υ -᾿ παύτα ὑ- ὔ η ἅγιον, ᾿ Σήμερον ἐὰν τῆς Φωνης ἀν, αἰκούσητε, μὴ ἢ «ον Ἄάι4}} 

ὙΠ » πέταξας ὑποκάτω; ὅ' ποδῶν αὐή". Εν Ὁ τυ Ὁ ὑποτάξαι ἀντ “ ΕΝ υγητε τας καιρδιας ὑμλῶ, ὡς ὧψ ἕν Ρ αὐδαπιρασμᾷ, Χ τὶ ἡ ἢ ἫΝ 

᾿ ῳ παύται, οὐδὲν ἀφῆκεν ἀ ἰυπότακτον' γι δ οὔπω ὁρό»- . μέραν ΤῈ ἐνὶ πειροισμιοῦ ὧν τῇ ἐρήμω, οὗ ἐπείραισου με ε(ὦ πατέ-. « 

ἀκ νΑ ομᾶν ἀυτῷ ἴο; ἘΠΕ ΚΕΝ υὑπστεταμι ά. "Τὸν δὲ βεουχύτιπ πῶ ̓ Ὁ ᾿ Ὁ} πο ὶ ἽῈΞ ὑμὴν, ἐδοκίμασεν Με,"0 δ εἰδὸν ἴᾳ Ἐ ἔργα μἴου τέφτα ροίκοντα ἣν. 

᾿ Γ᾽ ἀπϊέλοις ἠλοθωμῆθον βλέπο 1] σοι, δια, Ω πάϑημα “τ σα ΠΠῊΝ ἔτη «διὸ «υϑϑσξόχθισει Τῇ ΩΝ ἐκείνῃ, ̓ εἶπον ΑΑ εἰ πλανῶν- «Γ 

νάτου »δόξη "ἡ μὴ ἐσεφανὼ μᾶθόν, ὃ ὅπως χάθαπ Θεοό ὑπέρ ᾿ ᾽ γι ΤῊ ἢ καρόδιᾳ" αὐτοὶ δὲ ὅκ ἐγνώσαν τ ὁδοις μμόυ. Ως ὥμμοσο ἃ 

παντὸς γεύσηται ϑανάτου. ἐπρέπε ἮΝ ἀυπὸ, δὲ ὃ νὰ ποαύτα καὶ , ως τὴ ὁργ} μον, Εἰ εἰσολάσσονται εἰ Εἰς πω κα τοι ποιυσὶν τῶν ̓Βλέ- - 

δὲ οὗζαι παντα, πολλοιῷ ἡοις εἰς δὺξαν δι ἐἰγαλόντα, τὸν ̓Φ εχ Ἶ Ν ᾿ . ἍΤΕ, ἀδελφοὶ, μήποτε ἔςοι ἐν ἴεν! ὑμὴμ καρδία πονηροὶ αἰπιςοί--. 

ΟΥ̓ τὴς σωτηρ ἑὰς αὐτῶν δια παιϑηματων τελειώσει. ὃ, τ ᾿ ͵ ας ον τῷ Ὁ δστορηναι δσπο Θεό ζῶντος, Ῥλα «ὐρακαλέμπε ὁ ἑαυ- 

᾿... κα οι  ἁγμαζόμδροι, ἐξ ἑνὸς πορτες. δὲ μὸ αἰτία» σΧ ἐ- Ὁ) ἀρεῖ ποις καϑ. ἑκφίςην ἡμέραν, ἀλφας οἱ οὗ ᾿ σήμερον καλεῖται, ἶνα μὴ 

ψλρκα πα θαιύεται ἀδελφοις αὐτο; καλεῖν, λέγων, ̓ Απαηελὼ κα ὁ ὁ-- σα λήρβια» ϑη ες ὡϊξ ὑμὴν ἁ ἀπάτῃ τῆς ἁμδρτίας" μέτοχοι “0 γ)ε- 

- νομαᾶ (υ ις ἀδελφοις μου, ὧν μέσω ὀκκλησίας ὑμνήσω σε: τ. ᾿φοναμδν ἄ Χρχςού, ἐὰν ηῷ πω ξρχέω Ὡς ἰυσσοτείσεως μέ- 
' ΕΠ : Καὶ πάλιν, ̓ ἔγω ἔσομαι πεποιϑτὺς ἐπ ; ἀυπί. Καὶ πίλιν, “Ἰδοὺ Ε ᾿ λριτάλοις βεθαίαν (απίρωμδρ, αν τῷ λέγεαϑαι, Σήμερον ἐὰν «Δ 

ΠΡΥΝΗΣ δέ το ἔγω Χ ᾷ παιδια, ὁ μοι ἔδῳκον ὁ ὁ Θεός. Ἐπεὶ ὶ οὐ ποι δία πὸ . τῆς Φώνης ἀυῷ ἀκούσητε , μὴ σκληριιθητε τὰς καρδίας ὑμὴν, - 
κοινώνηκα σουρκος καὶ ἁἵματος, κοὶ αὐτὸς πϑραπλησίῶς με- δος νοῦ ὡς ἐν τω Ὁ προαπικρασμῴ. Τινές ) αἱ αἰκούσοντες  αὐρεπίκρανᾳν, - 

ἀ ὐδτὰ τέρα Ομ αὐτῶν," ἵνα δια ΤΩ. ϑανάτου καῦτο γήση Ὁ Ὁ κράτος ἐσνηρον ον ΚἘ.. ΠΝ οὐπαύτες (ὦ ὀξελϑέντες ἐξ Αἰγύπῆου. διὰ Μωσέως. Τίσι ̓  ἱ 

δ δὼ ἔχοντα τῷ, ϑανώτου, Ουτερι τὸν δάξολον τοὶ ἀπαλλάξει θύτοι; δὲ τθϑσω ὠχθισε τέασοι ρρίχονται ἔτη; οὐγα Ὅς μδρτήσσισῖν, 

ὅσοι φόξῳ ϑωνάίπτυ διὰ παντὸς Τὰ τ ζω ἔ ἐγ0 ΕἸσδι δουλείας. - ὠνζᾳ κῶλα ἐπέσαν ΟΨ τῇ ἐρήμω: Τίσι. δὲ ὥμοσε, μὴ ̓ἰσελᾶ- Αὐϑ..Σ 

Οὐ ̓ γὺ δύπσυ ἀήέλων. Θλιλαμξώνεται ; ": απέρματος. Α- τ΄ σεάϑρη εἰς τίω κατάπαυσιν αὐτῷ, εἰ μυὴ ̓ ς ἀπειϑήσασι; ἢ ὅλε- 
. βοάμ ἀπ μδν, ὦ : ὅϑεν ὠφειλέ κε Ξ Ὅις αἀδὲλ-. , πορδρ ὃ 0ΤΙ ἐκ ἡἠδαρήϑησαν. εἰσελϑενν δὲ ἀπίείαν. 



: ἱ : Γ " ΠΝ ΕΕΚΌΕΕΟΑΥΙΝΝΝΝΝΝΣ Ὥς. ὡπἤωΗἠ εις Ε 
ΥὌἸὙἕἉἈΒΕΕΕΈΚΕΕΟΕΟΥΝΑΟΕΟΕΥΝΟΥΙΣ ὩΣ 

χρυ δὲ 
᾽ 

φς 88 κ ΠΙΣΤΟΛΗ. ' Σ , ᾿ ΝΞ 

ΝΕ ' ΟΣ ΒΡΑΙΟΥ͂Σ. ᾿ 

᾿ο; οὐκυκῶμμα οιὦ μέηποτν παρε ΠΣ “ εἰσελ- " Ἢ τ ΤῈ πὴ; ζὴ τ: ᾿ 

ιν ἐἰρ' ἡ καχαγτωυσιν αὐτῇ, δονγίες ἐξ ὑμὴν ὑςερηκέναμ καὶ κὸ ἢ ἐν Ι καὶ ὅας ὑπν ρἁμδρπῶν, Πρ ᾶ, ον ἐς ε- Ν 

γα ἐσμῖν ὀὐνηλισμένοι, καϑαίσῷ κακαάῖνοι" »ν ὃκ ὠφ
έλησεν : τς ᾿ ὑὸν π Ἔα  Η: μ  ὐχιὲ αὐτὸς κἰ: ἥρῈ ἀδϑένειαν, 

ὁ λόγος τῆς ἀκοὴς ἐκαίνους μ᾽ συ βωικραμδύορ᾽ ος᾿ τῇ πῖςᾳ Οῖς ἀ- ἐπαστς δὼ " τὸ ΤΕ ἢ ΠΝ τ ἀφ; ἡθον (5 ἡρὴ 
. κούσοισιν ̓ ̓ ἐσερχόμέϑὰ γὴ εἰ εἰς τίω καταπτευσιν οἱ πιρεύσεεντε ο, .α δἰ ' Ἔν ὑπίρ άπ ὸν ἡ οὐχ ἡ ὴ ς Δ ι ᾿ 

ΤΑρλιοο ν καϑῶς εἰρηκαν, Ὡς ὦ ὦμιοσει ὧν τὴ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελδύσονται εἰς ἀκ» ἍΕ, μα ἊΣ ὁ καλούμδιος ν λει Θεού, καϑαπϑ ὦ Β τ ὐυϑ 

Νος, πίω κατα ποιυσίν μου. καήτοι τ ἔργων πὸ καταξολῆς κό κό-- εὐ ἌσΕ Ὁ " Ουπῷ ὁ Χεαρος ἐχ ἑαυτον αὐσέ γβνηϑέωαι "ΕΣ , τῇ 

τβ ΑΒ, σμου οβυνϑέντων᾽ ἔρυκε γανῇ ποὺ τὰ τῆς ἐξ δύμνς οὗ οὕτω, 'Καὶ ᾿ ᾿ς Δρρέαν ὁ λοιλήσοις τεὸς αὐτὸν, Ὕ ιὸς μουεὶ σὺ οἐγῶ σήμε- ᾿ Ππ Ὶ 

᾿ καπέπαιυ εν Ο Θεὸς ἐ ἐν 5ὴ ἡμέρᾳ Τῇ ἢ ἑόδόμεη Στὸ ́ παντων ΕΣ ἐρ- ἜΜ ρῷῶ 2 γηκασε. Καϑῶς κα ὡν. ὁτέρῳ λέγη, Συὶ ἱερειᾷ εἰς ἂν πππ 

ὖρ ὧν αὐτῷ. κοι -Ψ Ούτω πολιν, Εἰ εἰσελδύσονται εἰς πίω. 
κατου- ᾿ αῶνα ἐαξιν Μωλλεσεδέκ. Ὄς ἂψ ταῖς ἡμέραις ᾧ σαρκὸς ᾿ 

πα Ὡς ΝΕ τος ποιυσίν μοῦς ι Ἐπεὶ ουὖ ὦ Σστολρίσετα ἵεγας εἰσελϑειν εἰς αὐτέων, ,ς 4: αὐτα, δὲ σής πὶ ἰκοτηδίας τϑϑς ἣν διυάμενον ἘΠ 
αὐ-. 

᾿ς ο΄ κ)σὶ ,πσθότεβεν ΣΟ ὩΣ ἐἰσήλϑον δὲ ἀπείϑεαν, πάλιν ᾿ς ΠΡ αΐτου μαὰ ν Ν ας .} ἡ δακρύων Ὧ; σέγήκας, Τ΄΄ 

. ζινὰ ὀρέξει ἡ ἡμέραν, σήμερον, ων ̓Δαξ)ο] λέγων, μῷ τὶ ζαοῦ
τον ; , Ὁ ΤῊ ον πῶ τς λα εἴας, Κρ π ὧν ἰὸς, ἐ ἐσ ἀφ᾽ 

ΠΣ ον καϑῶς ἔρηται, ̓Σήμερον ἐὰν τῆς Φωνής εἰν. “ἀκούσητε, ε ᾿ ὧν ἔπαθε τέῳ ὑπακοίω, ῷ τελοιωϑεὶς ἐδὼ ΣΝ αὐ ον ὦ μἐ ι ΝΖ. 

“- μ᾿ ' σκληριιϑητε ταῦ καρδίας ὑμῖν." Εἰ Ρ αὐτο Τησοις κα- δεν. 
αι ἣν ἰὼ ἀμ ας Κῶ π᾿ ὑσὸ ᾿ ἘΠ ἀν δ 

κιασμᾳ, ᾿ ᾿ ' 

Ἢ τόπαυσεν, ἐς δ θὰ ἄλλης ἐ ἐλοίλει. μῷ τα τα, ἡμέρας. ̓ὦρᾳ τρντ ας “ ζ 60 Θρχείρε Ὡν »" ἡ πὰ χ ἐξά ου πολι “ | 

Γ Στολείπεται σαρξαποσμὸς. τῷ Ὁ λα οὐ ελδτ ἘΝ ΉΤΟ ἡμᾶν ὁ λόγος κοῦ ἐλρερμίεϑάνπς λέγην, ἐ τὶ γωϑροὶ γε γεγθνάπε ' 

ἔχ | τὼ τ ταῖς ἀκοαις " οἱ ὀφεῤλοντες ζῇ διδάίσκα ᾿ διαὶ ῷ ἀφόνον; Α Ἵ 

Ὁ κα τὸ ᾿ εἰς κατώπαρσιν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς κατέποιυσεν Σστὸ Τὴμ ἐρ- ἮΝ "4 ᾿ 

ἰ γῶν αὐτῷ, “πν ΚΡ δίων ὁ Θεός. Σπουσδιέσω μδ οἰἶ ΠΕ. οἷ | πάλιν χρείαν ὄχοτς ΕΠ Ὶ ὑμαὰς γω ζ σουγγείαι τὴς ὡρ-- ᾿ 

εἰσέλϑεῖν εἰς ἐ βῥίω πίω καΐϊξάπαυσιν, ἣ' ἥν α, μὴ ἐν τῷ Ὁ ὠυτὸ ἴις ᾿ ᾿ ἀλόγων. Ἰα γ χῆς ἿΝ λογί ὠνῚ Ἰγβέθεοό, καὶ γέ θνατε ἀρείων
 ἔλοντες γαιλου- - ) 

κτοξ, (Ὁ ὶ σερέ ς' πὰς ΧΡ γγαλακτοξ, πε “ Ὶ 

υὑποδελμώπ ἡέση τῆς ἀπειϑείαρ' ζῶν. γ ὁ ὃ λϑηοὶ φ Φ Θεοῦ. »ΚΘᾺ ᾿ 5: Ἄν λη 17 ὁ μοτο "Δ ΡΥ ς τὰ ᾿ - 

ὡνεργῆς, χα ζομώτερος υὑασὲρ πᾶσαν αύχαιραν δίσομον, καὶ, πη ' 

ΞΕ ᾿ δηχνάμδρος ἀΐχει μεθ κσμ ψυχῦς τε ᾧ πνόύματος ἀρ! τε Ὁ ΤῸ: ἢ ΡΞ ἘΠ Ρ θλο δ ν πα] ὅτ ας Ἷ 

Ι ἡ μυελῶν, Ω κριπικὺς ονϑυλμίσεων κ ἐ ἬὝ:. καρδίας: δύ 
διακρισιν νῶν τ ΠῚ τὖΣ Διὸ γλέε σὲ τῆς - ᾿ ' Ἷ 

Δ ἐρ κτίσις ἀφανής Ἴγώπιον αὐδὶ, παντοι δ
ὲ γύμνα "ἡ ἩΠΓΑΧΟ 

Δ ὰ ἑκὰ τ " εἰότητοι Φιφᾳ τὰ μη Ἶ ἘᾺΡ 

β λισμεένα ζις ὀφϑαλυοῖς αὐτὸ ασϑθς ὃν ἡμν ὁ λόρος. εἴν πέρ 
ἤσ ον ΠΝ Τς ̓ ὑ ΠΡ ΩΣ ὙΠ ἐρ: ' 

ἘΣ οὐ δ Σρχεἐρέα μέγαν δεεληλυϑύτα ζιρ οὐρανοις, ησοιῶ ἃ ἠὸν Ἴ:: Ἂ ν}} ἼΠ " ἝΝ ἀπ τεημ ὑς ̓ ἌΧ Ἂ 

ΞῈ ὦ ᾿ 
ου υ ὶ ' 

ω 1 » κρατῶ μεν ὁμολογίας" ἐγ ἔχομδο δρχερέα, μὴ δυ-- ποιίσομδω, ἐώνηῷ "π Αδιϑατο δ» ὧν παξ Κεφ ᾿Ἑ. 

Ν μάμδρον συμπαι ϑησοιι ταῖς αἰϑενείαις ἡμὴ, πεπειροιμδυ ον δὲ 
ἘΠ ΟΥ͂Ν 

᾿ Φωπϑένταρ, γευσοι μὰ οἱζ ΤῈ ἡ δῶρέας δὲ ἐπουρανίου, ἢ μετό- ᾿ ματϑιιβ. δ ἘΝ 

ἄϑις γβρηϑέντας πνόματος ἃ ὥ Υ οὐ, Ὁ καλὸν γέυσα μϑυοις Θεοδ 

βη μα, διιυάμεις τὰ μέλλοντος " ΝΑΣ φφραπεσὸ γτας, ποῖλιν 

δ: 

᾿ 

ἕ Ἴας ἜΣ ἀρχρίμ. ἐφ ἀὐϑεθίπων λαμθανὸ ἰμ
ῆνος ὑπὲρ δι.-- ὀϑακαινίζειν εἰ εἰς μεταύοιαν, ὀῤαφαυροιυ ὑὑκὰ ἑαυτοῖς ὑὸν Ὧν 

ἮΝ ιζονταρ' 75. γγδὴ ἡ πιῶσω ' ἐπὶ αὐ ὖ πολλάκις Ἢ ΒΕ 
ρα πῶν καϑῖρα - Ὄ ὸ δα δεγμα αν 

᾿ τα «ϑεϑς τὸν Θεὸν, ὕα πσϑρσφέρῃ δώροί τε πρ ρχς με ὦ διξ καὶ ᾿ 

: : χαὶ ΤΑ οὐ ἴα 

᾿ ᾿ ἊΣ παύτα και. ὁμοιότητα ἐχωθάς ἁμδρπας. ἀσεϑσεργώμεϑει 

) ἮΝ ἘΠῚ οὔω μ παυβῥησίας τῷ ϑοόνῳ τὴς χάξατος, ἵνα, λαίξωμδυ ἐλέ- 

' ΟΥ̓, ῶ χάϑὰν ὥρωμῆν εἰ εἰς εὔκαμρον βοήϑηαν. 



Ἢ ΔῸΣ τ ον νη ΡΝ ΝΕ ΝΝΙ 

ο  μο ἦς τ. ἐπιστολῆ, Γ ΙΝ ΠΡῸΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥΣ. 91:  φ' ὁ 

ᾧ Ἢ ἂν ἦα Ε. ' γεωργεῆρει ῥιεται λαιμά ῥλογίας Σὰ! Θεῖ: ὀκφέρουσα κα ὧν γόμον, Ὅυτέει εὖ ἀδελφοις αὐτῶν, κα πῇ ὀξεληλυ- 
ΝΝ ϑύτας κι Τῆς ὀσφύος Αξραάμ.: Ὁ μὴ γῃνεάλογούμδρος ἐξ 

ὃ ) ἀκαύϑεῃς καὶ Κη φελξόλοις, ἀδόκιμος ἀ καρ βᾶς ἐς, ἡ ἧς ὁ τέλος 

εἰς καῦσι . Πεπείσμεϑεο, ἡ «δὶ ὑμδμ, ἀγαπητοὶ, Ὁ κρεήϊονα 

ἡ ἐχόμδω σωτηρίας, ἡ ὦ οὕτω υ λαλοῦμδμ᾽" 5; ἰγ ἀδίκως ὁ ὁ Θεὸς 

" Θηιλαϑέρρ ΕΣ ἔρχου ὑμλμ,κὰ Ὁ Ν κύπου Φ ἀγᾳ “πῆς ἧς ὠνεδείξα. Νν 

"ἃ. Ἑ δ) εἰς ὁ ὄγομα αὐτοῦ, διακονηστεντες ΟΣ ἄγίοις ῷ διαϊκονοιιυ-- 

τ. ἔπιϑυμο γιδυὉ ἢ ἐκασονῷ ᾿ αὐτίω βινδείανυοϑαι ἀρνη 

δίω πϑϑς τίω πληροφορα τὴς ἐλπίδος, λει πέλοι, ἵνα μὴ τω]αι" ἐπ ἊΝ ον τῇ ὀσφύϊ τ τ: πούζϑς [ὦ ὅτε σιδυϊευτησεν ἀυτῷ 

γωϑοϑ) γγυπά “μιμηταὶ ὃ ᾿ Ὁ Π ἢ 5 Ὁ ἫΝ ὃ Μελχι. Βἰμδῳ οὐὖ τελείωσις διαὶ τὴς Λάυγτικης ἱ Ἵν 

᾿ρονσιαοιιύ τῶν" τας  ἐπαηξελίας. Το ΡΝ Αδρααμ, ἐπατειλοί-- κα ες ἢ, ᾿ς οῶρηξίω: (ὁ λοιὸς γ0 ἐ ἐπ’ αὐτὴ νενομιοϑέτηπο' γ])εςἔ ἐπιηφεία, ΚΟ 

, οαϑιος ὁ ὃ Θίος, ἐπεὶ καὶ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὁ ὃ μέσαι, ῶ μοσς͵ . τίω ζξιν Μελγοσεϑὲκ ἕτερ ἀγίςωα οι ἱερέα, ( οὐ ζὰ “ἰαὶ 

ἔτι τ πον, χαϑ' ἑαυ Ἐ, λέγῶν, Ἣ μζίω ϑὐλογῶν δὐλογήσω σῷ Ὁ ληϑύνῶν π᾿ ᾿μεταΐεϑεμδῥης γὸ τὴ ὡδ, ἱερωσίζυης, ἐξ 

ὼ ο αλιϑυγω σε. Ὧν ὅγω μακροϑυμήστις ἐπέτυχε τῆς ὑπαηϊελίας. δϑαΐκης ἈΠΙΥῦμθυ μεταϑεσις γένεται. ἐφ᾽ ὃν γὸ λέγεται Ἴαυ- 

Δ Ανϑοφποι μδρ γὲ καὶ ΚΟΤῈ δ μείζονος ὀμνύοισι, καὶ πάσης αὐτοῖς " τὰ νΦυλης ἑτέρας μετέχνκεν, ἀφ᾽ ἧς ἐδεὶς τυϑϑσέαηκο τῷ ϑυ- 

ΠΝ "“-η ᾿ἀὐπλοχίας πέρα ἐς β Θ ίωσιν ὁ ὸ ὅρκος. ον ὦ ὁ αὐϑοκοσύτερον (ς- σιαφηδάφῳ" τρδϑδολον γ ὃ 07 ἀξ ἰοὐσὰ ἀὐατέταλνν ὃ Κύρκος Γ 

᾿λόμδρος ὁ ὃ Θεὸς ϑϑδηδε α᾽ Ὅς κλγρονόμοις τῆς ἐπατϊθδίας κα ΝΣ ἡμῆι, εἰς ἰὼ φυλίω οὐδὲν αἷϑὸ ἱερωσζώυης Μωσῆς ἐλθλησε.. 

Ὶ Ε ᾿ ἀνετάϑετον τῆς β “ει ἐμεσίτευσεν ὄρκῶ, ἵνα διᾳ δύο : τ " τ ΥΝΝ ἴω οἰ κῳν πίω ὁ ὁμῳνότητα Μελν-. 

β “τ “ϑσέδεκ, ἀνέραται ἱερειβ ἕτερος, ὃς εὶ κτὶ νόμον ἐντολῆς σόνρκεκῦς ΄ 

“4. -..,., πὶ τ Πρ 8 Ὁ ᾿ ΕΙ. γεγονυρϑλαχο μινμαλες » μδρτυ ̓  Ὁ ΠΡ ψά}.1 
ἰσγύβονν ἀκ λησινὶ ἔχω κα Φυλόντες ἸΡΆΤΗΘΆΙ τῇ | "Ἢ 

ἐϑὶς ᾿ «πξρκειμῆμης ὁ Ἢ ἰδὸς, ἰὼ ἧς ἀδωραν ἔχομδυ τ εψυχῖς “ δυ ἱερμς Σ εἰς (Ὁ αἰῶνα καὶ 7 ἴξιν Μελγισεδϑν. Αϑετήσις μδι. ἃ ᾿ 

, ἢ σφαλη τὸ Καὶ ̓ βεξ αν, Ὁ εἰ ρχομδυῇω εἰ εἰς ἐσώτερον ὅ' “ κα- 72}, Δ τϑϑανγούσης ὡψτολης δια τὰ ὃ αὐτῆς ἀϑϑενές άνω-. 

Ι ᾿ πεπίσματος, ὅπου φεθόρο ς ὑαέρ ἡμὸὴμ εἰσηλϑεν ἴηίοις, φελές᾽ οὐδὲν 20 ἐτελείωσεν ὁ γόμος, ἐπεισοιγώγν 5 κρείήονος 

αὐτῶν »δεδυκαΐτωκε 7' ᾿Αξρφάμ, κὸ " ὃν ἔχοντα τας ὑποιηελίας Β᾽ 

4 λόγηκε. Χωρὶς: Ἂ πασης λύτιλογίας, Ὁ ἐλοίῆον χοῦ ὅ 5 κρῴτ- 

τῦνος δ) λοΐξιται. Καὶ ὡδὲ μἕμ δεκάτας Σστοθνή σκόντες λὐϑρο- 

7! λα με ανοισίν ἐκεῖ δὲ μδρτυρούμδρ(Θ» ὃ ὕχι ὧι. καὶ, ὡς ἔπος. 

εἰπεῖν, δια Αβρααμ καὶ Ὁ Λώΐ ὁ δεκάτας λαμρανὼν δεδεκα:- 

.-- 

- 

. 

) ἘΝ τα ΠΝ ἀξ Μυλλσεφοκ Ἰϑοχρορόυς δόμδυθ: ὥ; ᾧῷ ϊ ὑλπίδὸς, δὲ ἧς ἐξεζομῆυ Τῷ Ὁ Θεώ. καίχαϑ' ὅσον οὐ γωράς ὁρ- 

᾿ τωνλδ αἰῶνα. Οὗτος γ)0 Με ν σεδέκ, βασιλόὺς Σαλήμ, ὮΣ κωμοσίας, ( (ῶ μδυ γϑ χωρὶς ὁ ὁρκωμυσίας εἰσὶν ἱερεις γεγονό- 

.]} ᾿ πΈεκαΣ ἿΕ ἐἰδαντήσαις ΑΙ οριάμι υππορρές : . ἐπ ὁ ἢ μὴ Ὁ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος στοὺς αὐτὸν, ὥμοσε ἃ 

ἡ ἜΤΙ ἀρ τω «σιλές Ν᾿) λογήσαρ αὐτὸν νῷ χα] Σ ας Ὁ οὐ ἀφ λα ἢ σὺ ἱερειρ' εἰς Τ' αἰῶνα κα; πίω - 
ὡ ἘΝ κα τίων Στὸ παύτων ἐμέξχσιν ἀ θρχὰμ, ταροῦτον δι ἡγμ Ἶ " ΠΑ ΡΝ ὥοσοῦτον κρειῆονος δια, ϑήνοης λέλονον «.Δ 

᾿ »ν Ἂν ἐπὴν βασιλεῖς δεχὀμοσέζυης, ὄπτιτα ὃ Καὶ βασιλεῖς 5005 ηύοις Καὶ ,οἱ μῶρ πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερᾷς, δια ϑα- 
Ἵν . ἀν: 4{8η βασιλειὶ ἐρίαίης; ἀπαίτωρ ἀμήτωρ, ἀβυεαλόγνν ψάτω κωλύξεϑαι ὥρα μδύψ' ὁ ο ἢ, δια τὸ ὑδρῳ αὐτὸν εἰς δ᾽ αἰω-- - 

τὸς "μήτε ϑρχέω ἱἑμερών, μήτε ζώις πόλος 0) ἀφωμοιω-- ' " ὅ( ἀπαράρατον χ πίω ἕρ ὡσῶωίω, ὅϑεν ", ὸ σώζειν εἰ εἰς Ἢ παν- ς ν᾿ 

] μϑύος5 Ὁ Ἥῷ Ὁ ἡῴ τ ὮΝ Θεοῦ, “Ἢ: εἰς Ὁ δηϊωυενές. Θεωρεῖτε ᾿ τελές δέϑαται Οις σπεϑσερχομδρ ους δὲ ἀμφ τῷ Θεῴ, παύτοτο, “ν 

“ΠῚ Ἔ δ πηλίως ἔς. ᾧ καὶ δεχα πἰώ Αξραάμ, ἔδυρδεν ὀκ δὴ! ἀκρο- ᾿ ᾿ς ζῶν εἰ εἰς Ὁ ἀντυζχανῷν ὑσέρ αὐτῶν. Τοιοῦτος ρημν! ἐπρέπεν 

᾿ ϑινίων ὁ παισειαρχης. Καὶ οἱ Ἰμδρὰκ ἥἶμυ ὑῶν Δαὴ. δ οἢ ἱεθο- Θρχερεις, ὅσιος, ἀκᾳκος, ἀμίαντος, καγωδισμένος ἢ δτὸ τω ιν 8 

πωδοΝ τείαν ων ὡτολίω ὑχοιὸνν ὑχτοδεκαυτὸιί ἂν λαὸν ὑμδρτωλὼν,α δ ἀψελότιρ ος δὴν οὐρα αγῶν ϑβυόμδυ κε ὃς ὑκ ἐ ""- 
11, 

Ἰεαευὲ γ.Α 
. Ι Ἂς ὑν ὩΣ “ 



“" τον λοροσεναγεττγσυ οὐ σκομ τ τατον τοῦτ, στ αχεπεικεπτυ τ τ ΟΕ ΕΝΝΝΚΘΗΝΝ 
ΤῊ ὙλΑ Κλ ΚΡ ΣΝ τ ΔῈ ΓΉΡΑΤΞ ἐλ  ΑἸΧ ΤΣ Φϑ ονων ΕῚ Ἐν ταΣ τς δ" 

Ν τὴν ΕΝ. Ἕ «.« “ 

2 ἐΠΙΣΤΟΛῊ 

ε αἰ, ἡμέραν Φῥαίκην, ὡςπῷ Φ ρχηρᾶς, ̓ χσδθτερον ἐσσὶ 

ἡἦμ ἰδίων ἁμδρεῶν ἼΕ ἀὐαφέρῳ, ὑπειτα τ ἜΧΩ λαιοῦ" κι) 

5 γὼ ἐπούησεν ἐφάπαξ ὁ ἑαυτὸν ἀνενέϊκας. ὁ ὁ νόμος γαβ Δλὐϑρϑ- 

σους καϑίφησιν Ὄρχεέρεις, ἔχονταρο ἀδθένφαν" ὁ λόχος δ τῆς ὁβ- 

κωμλῦσίαις Φ μὴ μῳ, οὸν νόμον, ἦον εἰς“: αἰῶνα τετελειω γον. 

Ἵ ,Κεφαλαμν 2 ) ὦχι Οἷς λέω» μῆροις, Οιοῦτον ἔχομδι, Ὅρλσε- 

βία, ὃς  ἐκάϑισεν ὦ ω δεξιᾳ Τῷ ΤΕ ϑεθνου τῆς μεγαλωσίώρης ἐν Ὅις 

οὐρανοῖς, ἣμὰ ἁγίων λειτουρλος, “ΚΟ Σ ὁ σκίευης τῆς δληϑινηφ, 

ἰιὸ ἐπηξεεν ὁ ὃ Κύρμκος, (ὦ ὅπ ὀἀύϑεθπος" ἀο; Σ 2 ϑρχαέρεις εἰς “ὃ 

πυδϑσφέρεν δῶρα τέ καὶ θυσίας καϑιςείται᾽ ὅν ὀβαίκαι (Ὁ 

᾿λδυγτοιςι 

Β ἰὼ ἱερειῇ, ὄντων Τὴ ἱερέων ὦ ὧν πυδϑσφερόντων κα! “ὃν νόμον ᾳ 

δῶρα, δἶτνες υὑπυδείμαῖς καὶ σκιφ, λοιτρϑ!οισι 
γίων, καϑῶς καγρημώτςο Μωσης μϑήων δ λιτελεῖν πίω σκη- 

; ψίὼ ὅρα, γαρ Φησι, ποιήσης παῦτα κω ἂν τύπον τὸν δγχθεν- 

᾿ τ ΠΝ ει τῷ ὄρει. ΟΝ): ἢ ) διαιζφορᾳτέρας τέτευχε λφπουργίας, 

ὅσω Καὶ ὰρεὶ ἢ 9 ὅξι διαϑήκης μεσίτης, ἥτις δι κρείήγοσιν ὁ ἐ- 

παήελίαις νένομοϑετηται. Εἰ ΤΣ ἡ πσοϑότη ἐκεύη ἰὼ ἀμεμ- 

; γῆος εἶ ἐκὰν δευτέρας ἐζητεῖτο τοπος᾿ μεμφομῆνθ» )Ὁ αὐτοῖς 

; λέγ, δου ὴ ἡμέραι ἔρχονται, λέγῃ Κύρμος. καὶ σίξυτελέσω ἐπὶ 

»᾽ δὸν Ο,οον ἰσεαηλ καὶ πὶ τὸ τῶ οἰκον [οὐδα διαϑύκην ν κουνίαυ, οὐ 

καὶ πίω διαϑήκην ἰεὺ ἐ ἐποίηισοι Όι!ς πατρασιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ 
» ὀγνλαβομῥω [δι τὴς χίρος αὔτων , ϑξαγαγεῖν αὐτου ὧκ 

᾿ γῆς Αἰγύηῆου, ὃ ὅτι αὐτοὶ ὅκ Ὀνόμειναν ἐν τῇ ἢ διαϑηκημου,κῴγω 

ἤἠμδλησοι αὐτῶν, λέγ Κύεμος᾽ ὅτι αὗτη ἡ διαιϑήκη 5: δια, ϑησο-- 

»" μῶὴ τῷ δἰκῷ ἰσερηλμῇ ταὶ ἡμέρας ἐκείνας, λέγ Κύρμος, 

:ς: “ἢ τ Δ» διόδοις γόμοις μου εἰς πίω διανοιαν αὐτῶν ,; ΘΗ τὰ καρδίας 

αὐτῶν ὄλιρραω αὐτοιξ "Ὁ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, ὦ αὐτοὶ 
». ἔσονται ἐπ εἰς λαιὸν" καὶ οὐ μη ̓ διδαξωσιν ἕκαςος “ὃν πλησίον 

ἤ ον αὐτοί, κὸ τὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνώϑι ἡ Ν Κύριον" 

» ὅπ : ὍΝ Με στὸ ὁ μικροό α αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐδ, 

» δπι ἵλεως ἔσομαι τς ἀδικίαις αὐτῶν, Ω τὴν ἁμδρϊιῶν αὐτῶν 
» χα ὅ: δὐομιῶν αὐτῶν οὐ ̓μιπγάνησνῶ ἔπι. Εν τῷ Ὁ λέγήν καινίω, 

“ 

τερεμ.λα-2 

- ιν 

πεπαλαίωκε, τίω τοοφτίω" »:  παλαρύμϑρονὶ Κ) γηρφίσκον,, 
Ῥ 

ἐ ποῖ ν 
τς ἜΑ οι. 

ἔχφ πιὸ Οότο δι συθϑσενείκη. εἰ ἰμδῤγὸ ἰώ πὶ γὴ γῆς, οὐσ ἂν 

τῇ ὁ ἐπουροι- ̓ 

[ πολίγίωυ. « 4 

416 

ἜΡΟΝ ΠΡ ΛΠ Γ᾿ ΠΝ ότρον, Γ ΔῸΣ ΟΣ 

ΕΣ ἐδ ματι. ἐΣϑδὰ τὲ 

τῷ ἀγα δὰ 
ἐδίων. σε} 

μὲ χαϑέσηχε ΒΕῚ 

ἃ δυκαιώμα- 

σα. ἐ 

ἠδ. α. 1.8 

4. κληρογὸ- ᾿ 

ἴθι. τ 

1 ζωῆς. 

ΕΓΥΡΤΒΕῚ πῶσ, ον 

ΠΡῸΣ ἘΒΡΆΙΓΟΥΣ. 123 

ἐηω ἐῶ σμιού.. ΕἾ χεμδρ ο( κω ἡ παδῴτη σκη- 

νὴ δὲ ΟΝ γ᾿ τα. λαισρείας, τὸ, ἥ: αρρὸν κοσμαίπονς σείων κα 

τεόκυδῃ θη: Ὸ οὐ τῇ ὧν ἢ ἢ τε λύχίᾳ, “ἡ Ῥαπίζα καὶ ἡ χσο9-- 

, «Ἐσὶς 7’ » ὙΝΙ γ ἥτις ̓λέγέται ἁγία. Μεπὲὶ ἢ ϑἐοδεύτερον καζα- 

πέτασμα ὴ ἰς. λεῤομδώη᾽ ἅγια ἀγίων, εἀευσδιώ ἔχουσα 

ϑυμιατήρμον "Ὁ τίωυ καρωτον τῇ “Τῆς διανϑύνὶρ αδξουκεκβῥΧυμμές 

Εξοδικς.Α, 
ἈΝ 

χ, Ἀφ. Α 

γίωυ πούτοϑεν ἀρισίῳ; Ὁρή σείμνος. ΣΩΩΣ ἔχουσί τὰ μαννα, ΕΝ 

Η ἱβάξ δὸς Ααρῶν ἢ ̓ Ολάο αδα, καὶ αὐ πλαίκες. Ὁ δια ϑήκηρ' 

ὑπέράνωνα α αὐτῆς ̓Χὠρρυξλμν δϑξηρκαϊακιείζοντα Ὥ: ὑλοιςης 

σον " τόθϑὰ ὧν ἐκ ἔςι νι. δλόγάν καὶ μέρ». Ὕντων 5 3 οὕτω κα- 

πεσκάμασμένων, εἰς ἐδρὴ Υ' χοοφυπίρυ σκίευὴν διαπαντὸς εἰσία-- 

σιν Ὁ ἱ ἱερεῖς τας λαισρείαις ὐλιηἠλοιῶτες" «εἰς. δὲ πίω “δευτέραν 

ἅπαξ Τῷ Ἴ ἐνιαυτοῦ μόνος ὀτέρι , ἐρειῤ, οὐ. λωθὶς αἵματος, ὃ 

πσεϑσφέρει ὑσσὲρ ἑαυτοῦ ἊΣ Ἢ 8 ἢ λαοῦ ἀηνοημώτων.; Τα- 

τὸ δηλοιιῦγος ποῦ πνάματος δάγε, μηπῶ, πεζφανεῤωάς, πώ 

σὴν ἁγίων ὁδὸν, ἔτι τας παξοότης σκίκυης ἐχούσης ζαίσιν, ἥτις ΤΕΣ 

ἐαθολη εἰς ἢ καιρὸν δ" ὁνεςηκοτῶν  Κουϑ. ὃν δῶρο τε γε οι 9υ- 

σία! «υϑρσφέρονται μη ̓ δευναμδιναι κ συ εἰ δοσιν τελείζσεει ὃ Τ' 

λατρόσοντα, μόνον λὶ βρώμασι, καὶ πόμασι, ΚΣ διαφόροις 

βατπῆισιμοις, κὸ ̓δικαιώμιασι σουρκῶς, μέχοδα καιροῦ διορϑώ- 

σεῶς δ ικείμδμα. Χορὸς Ὁ ἣ  αὐνραγθρόμδυος Ξρχεερειὶ ὅ' Ὺ μᾶ- 

λόνττον ὠγαϑῶν, δια τῆς μείζονος ᾧ τελειοτέρας σκίευης, γι 

Ροποιήτου, Φυτεείν, οὐ Ταύτης τὴ τῆς χϑέσεως, ἐδὲ δ αἡματοςφα- 
γῶν καὶ μόρων, δια η Τρ ἰδίου αἥμματος. εἰσηλιϑεν ἐφαπαξ εἰ εἰς 

ᾳᾳ ἃ ἡλώ, αἰωνίαν λυύΐρωσιν ὥραιδρος." Εἰ ΟΣ “5 ὠἡμα. τύφων 

ῷ τράγων, »ἡ «ποδὸς δδιμοέλεως ῥανήζουσαι ὧν κεκοινωμές- 

νοις, ἀγιανζοι ας τος τίω τῆς σαυρκὸς καϑαρότητα, ̓ πόσωῳ μαλ- 

λον ηὃ αιμα τ' ὧ' Χραςού ὃ Ὁς διὰ πνόνιιαπος: αἰωνίής ἑαυ προσή- 

νείκεν᾽ ὠμώμον τῷ Ὑπ καουϑεερίει τ σιμείδεσιν " ὑμιῶν᾽ δυτὸ 
γεκρῶν ἔργων, εἰς ̓ς λοισρόυᾷν Θεᾷ ζῶντι: "ὁ: διά ΓΝ δια γ.- 

κὴς ΤΠ μεσίτης ὅν, ὅπως ϑαναίτου βρομῆμου. εἰς δστολύ- 
σιν τὴν οὐ δὶ τῇ ΤῊ Ζυο99 τη δια ϑηῖχα ̓αϑραξασεων, πίω ἐπαήΐε- 

λίαν ἀν τρι οἱ ἐκεκλημδμοὶ τὴ τῆς ἀϊωνίου ᾿ὐληρονοβίαρ,. ὅπου 
ΝΣ δια, ϑήκη, ϑανατον ἀραϊκη ̓φέρεοϑαι τοῦ διαϑεμϑιυού." δια- 

111, 

Ἐξζοσὶ .Ὰ.Β 

λᾶνἐπυις. Η 

Δ Αδιἔ ις. 

᾿Π αΟἸΤεδ α.Δ 
««ἰω.α. Δ 

σῦχ α.Β 

Αυχικ Ἡ 

αῬαβ.).} 

βωμ...8 

Γααλ. 

το πόντος... 



τῆς ἀρ ετης, τρθρκάν  ρΘΗΣ γοῦν ΛΩλο τος Ὑτε ρξιΤ1ν Ψ' ΕΟ ΕΝ ὙΠ " Ἢ δ τ οοχοχὴς ΩΣ ἘΣΣΙ ΕΑ ΕΝ ΣΕΣΕον αν: πα" ᾿ οχανον - ρα: “ οὐδ ϑυνά;: " - “σε τε Ξ- Η σεν πα ὩσευΣυχ::." ΙΟΣΣΣ 

Δ δ 
“Ἢ ̓ αῷ ' Ξ 

χανε ᾿ πος 

ος 14 οςς ἘΠΙΣΤΌΛΗ 
ι 

οὐ. » εν - ἘΞ ; 

᾿ϑήμη αβϑ δὴ νέμρυνς (εξ ἀ)α, ἐπεὶ μὴ 
ποτε Ιφ,ΕῚ ὁτὲ (( ὁ δια 9:-- 

: ϑμο ς: Οϑεν οὐσ! ἡ ταυδοὐνθγὼ ; φαμματς ἐξκεχαμνιςο"λοι-- 

-Ρι- κι νας ι γε Δι φιομίν ᾿ αλα! γ᾿ ὯΝ 

πος ὄρ δον Ὁ ἈΠ ͵ “» 

» λοίδνι ἐῤῥάνπσερχόγων ἀφ οόηο το μα τῆς δεαλθνρης, ἧς ΦνΕ- 
, ῖ ς “᾿ς ᾿ Ἃ : ὼ Δ λ 3 ᾿ λ ὔι ΗΜ ᾿ 

»Ζ, "εἰχσσχοδθς ὑμαςιδιΘοοφοῖς σίιυ σκηνίμ δέκωι ποτὰ ΐᾳ 

᾿ ἌΡ ν σκϑϊή τὴς λειτουργίας τῷ ἀγμιῖε ὁμιοίως ἐῤῥαυΐύεσᾳ «χα λάδὸν ἃ 

Ἐξζολχδιῦ 

ἂν οὐ ρανον, γώ ἀμυζφανιοϑέω ὧι τῷ νἀγασσώπῶ ὮΝ Θεοό ὑπέρ 

Η ἡμν: εἰσ, ἵνα πολλάκεφ «ὐϑοσφέριηξαυτον, ὡς Ὁ ὁ δρχεέρεις " 

. εἰσέρχεται εἰς « ἅμα καὶ ἀνγωωτὸν ἐπαϊμιατι λλοσθα ῳ" ἐπεὶ 

᾿ τς ἘΝ αὐπὸν πολλάκις παϑὲῖν ὄστο καϊα ολῆς κὐσμμουνω δὲ ὡς: 

παξ ΕΝ "σϑυτελείᾳ Τὴν αἰωνῶν, εἰς ἀϑέτησιν ἀμδρίέας, δι
ὰ ὃ 

ϑυσίας αὐτοῦ πεφανέρῳται "καὶ καϑ' ὅσου Σστόκειται ζοις δυ- 

φροόστοις ἅπαξ Σοΐοϑανέιν, μν ἢ Ὁ το κρίσις, οὕτως ὁ Χραςὸς 

ἅπαξ ποδϑσενεχθεὶς εἰς “ὃ πολλῶν ἀνενεἶν καῖν ἁμδρῖέας ῥκ δε 

τέρου χωεὰς ἁμβσήας ὀφϑήσεται Οὺς αὐτὸν ἀπεκδεχομδροις. 

Ῥωμ .8Β 

αν πεν.γ}γ.Ὁ 

ἰὼ χ ἡ » ε ! 

λάλγυσ Ὑ εἰς σωτῆρά. Σχιᾶν Ὁ ἔγων ὃ νόμος ὁν-- 
Β ΟῚ 3 ΔΓ». ΔΑΝ ᾿ τ 

τῶν ἀγωϑθῶν ,(κ αὐτίω κ΄ εἰκόνα τὴμ “ποραγμάτων͵, κατ ἐνιαυ-- 
“ὉὋ ἀ ΝΣ ἡ κι ἀπ ΑΝ Ι͂ » χ λ ᾽ 

τὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσιὰης ἂς ἄϑΕ 96  ἐρουσιν εἰς ὁ διίκυεκές, οὐ- 
; ΤΣ 2» )Ὶ 5 "αγτῶω. 

δέποιε" δωϑαται «ὅσ “θοσεβχούλυοις τελεία στὰ " ἔπε! οὐκ, ἐπε πεν 

Δ» " ! Ν ᾿ : ΙΕ ᾿ δῶ Ἰ δὲ Ἷ γ »Ἱ Ὁ Ι τ αι ἢ χωὺς 

᾽ δῶἔ ἐπ σαντο προσφερόμϑναιρ δια μηδεμίαν ἐχγήν ἀμ "0: 

ον ον ἢ . ι “πὲ ᾿ς ο Υ̓ΧᾺ ἐπε κἂν ἐπαὺ- 
δησιν μδρίεων Οι λαφράθοντας, ἅποιξ κεκαϑαρμὸρ οιρ, ΧΛᾺ ὑπθκῷν ἐπα 

᾿ ἐν αὐταῖς δῤάμνηδις ὡμδρπῶν κατ ὡγιαυτὸν. Αδαυάτον ιγ 
δέ των τς ᾿ ΙΕ ΡΟΣ ΠΡ. ! δε Ι 

γδ μα ταύρων δὶ τράγων ἀφαιρέιν ἀμῦρπας" δὲὸ εἰσερχὸ- 
᾿ ἡ Ὶ ἥ ἣ [.} ἊἋ υ ᾽ ; 

ὶ μϑρος ἐς ἢ κόσμον" 4γ4; Θυσίαν κῇὰ τοθοσφοβαν πκηϑελησας, 

Β. σωμα ἢ κατηρβίεσω 
ὶ ες Φά,λ.8Β ἡ 

οι" ὁλοκαυτώματα νὰ αὐθοὶ εἰμδοτίας ἐκ 

τς γα αὶ ἐμοδ γῆ: ποίησε; ὁ, Θεὸς, Φ ϑίλημα (υ. Ἀνώτερᾷῷ, 

ΠῚ 

- "οὐ δόκοσας Τότε εἶπον, ἰδοὺ ἥκω, (ἐν κεφαλίδε βιξλίου γέρα εἰν
, 

᾿ 

ΠΡῸΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. τς, 

λέγων, ὁπι ϑυσίαν ᾧ χοοοσφορὰν νἡ. ὁλοκαυτώματα ἡ αἴθ Σς 
αἱμἔζοπας ἐκ ἰἐϑέλησοις οὐδὲ β)δύκνσας, (ἄζεινες καὶ τὸν γόμον.. 

χοοοσφέροϊ).) τότε εἰρηκήν, ἰδοὺ ἥκω ᾧ' ποιῆσεοι!, ὁ Θεὸς, "ὁ ϑέ--ς 

λημαὰ (θυ. Αναιρεὶ τὸ τῦφον ἵνα, "Ὁ δεύτερον ςἤση.ον ᾧ ϑελής- 
αἰπεὶν δὰ μᾶϊε ἡγιασμένοι ᾿ ἐσικὲν οἱ δια, τὴς πυθϑσφορας Ὁ ὁ σὼ ματος εν 

τὰ μερὶ, , “Ὁ [σοῦ Χ κοί ἐφάπαξ . Κα) πα; μδυ ἐΐερεις ̓ ἕξηκε κα. ἡ-- 

μέραν λειτουργῶν, καὶ ταὶ αὐταὶ πολλάκις ποδοσφέρων ϑυ- 

σίας, τινες οὐδέηό)ε διε ανται τὐδλέλειν ἁμδρπας αὐτὸς δὲ Γ 

μίαν 'χσέρ ἁμδριεών κυδοσενέξκας ϑυσίαν, εἰς “ὁ διϊκυεκάς ἐ- 
" 2 “ΩΝ " λ Σ ; Ὁ: Ω ᾿ 

κα ϑισεν οΨ δεξια ΤῸ Θεοΐ᾿ τὸ λοιπὸν ὡκδεγο υϑυος έως τεῦτυ-- Κεφια. Δ 
εν, ἬΝ - ! ; : “Ὁ ὕ π2 τ ἐν ψαλιρ8.Α 

σιν (Ὁ ἐγθροι αι “ΠΌΤ δνγον ΠΗ “πῦσξων αἰκλῳ " μιᾳ "Ὁ “ιοῦὸςσ’- κωμι" 
ἀν τοτο ὁ ἢ Ὅν Ἔν. ͵ 

ΠῚ Φορᾳ ἘΈΛΕΟΟ ΧΑ εἰς ηὉ διίευτκες ζις αμαζομῆμεις . Μαρ- 
έν. ᾿ ε β Ἄν 

Ϊ τυροι ἢ ἡμὴν Καὶ Ἢ πνδῦμα Ὁ ἅγιον "ΜΠ Ο Ὁ τὸ χυθοάρηκεναι. 
Ὁ “ ε Ι ἁ Ι ᾿ ᾽ λ νι ς Ϊ 

Αὐτὴ ἡ δια ϑηκη ἰεῦ διαθήσομαι χσθος αὐτοῖς μιὰ τὰς ἡμήέβας « χιφντ, 
Ν Ι ἐερεμ.λα, Ζ - ῃ Ι -} ΗΙ "ΤῊ λ 5... ὩΣ Ν 

ἐχείνας, λὲγ4 Κύρκμος, διόδοις γομμδς μμοὺ ἐἶχὶ καρδίας αλλ ΤΟΝ, Ὁ « 
ἀνδονν ἐλ ΩΣ ἘΟΒΙ ΒΣ »Ξ ! δ ΣΝ σε δς “Ὁ νὰ 
Ὁ ἸἈΡΉΧΙΝ: ι πὶ διανοιῶν αὐτῶν γράψω αὐτοῖς, Τ αν ἥκων αὐ « 

Δρὶ κὶ, τῦτε εἴς ἈΝ, » “ . π'ι » Ν ΟΝ " πα οἷα' ᾿ 

ὑπ: ᾿ Ὁ), Τ' ὁϑομίων αὐτῶν δὶ μὴ μψηδϑω ἐτι που 3 αΦ σις ζυτων, . 
δὶ ν νι 5» Ἧ 

Υ" Ἵ χυθοσῴοροι τϑα ἀμδρήίας. ἔχοντες ου», αδελτῷοι, πουρρη-- 
: Ἢ “ἡ »" ἢ ᾿ ᾿ ,»" ε . 4 εἰ» ! . 

σι» ἀς 1 εἰσοδὸν 1 αγίν ον πὸ αμματι [η(οδ;, ΠΥ ἐνγέχφινεσεν ἡ-- 
“ιςο νον ΗΝ ""; φς' 

μιν οὐδὸν χθοσῷφατον, (ζω σηΝ διυα, Ὁ“ καία πετασιλαγος, Οὐυτέρι 

“΄ Δ 

᾽ὰ " ἐῶ τς " ΒΕ ν 5 ΟΥ̓ 

᾿ σορκος αὐ) 1Ὁ,, Ὁ ἱερέα μιεγᾶν ΟΠ Ὃν οἱρζον “ γε, χσθοσερ-- 

χω γλεϑτε μέτα ἀληϑινῆς καρδίας ὃν πληροφορίᾳ πίςεως͵ ἐβ- 
ς ὶ . »λ ω Ι “" 

ῥανϊεσμμένοι τας χαρδιας στο σελυοιδῆσεως πονήρας, Χο λέλϑ- 
Ι ἿΨ εἶ ! λε Ι ὯΝ 

μδροι Ν συ κα ὑδᾶὰτι καϑαρῴ κατέγω μδρ σίωυ οἰλολογαῶν τῆς Φ' 
» ’ η , ᾿ ἊΝ. ᾿ γε» Υ: ί λ ᾿ ἊΝ 

ισδ) ἐλπιδὸς ἀκλινῆ. (πιςος Ὁ 0 ἐπαπειλοίμϑμος,) κοὰῷ κατανουω-- 
δες κο » ᾿ λυ. ἡ ) σῦν 

μδν δλλήλοις εἰς ᾿ὐοοξυσμιὸν ἀγοΐπης χαὶ καλῶν ἔργων μη Ἐ 
2 Ι λυ» τ οὖ ΄ ὶς ἊΨ , 

ἐϊκα πελείποντες τίν οὐχισωωα γωγίω ἑαυ τίω ν,καϑῶὼς ἔϑος ἴς- 
᾽ ἴω ͵ . δά 6 " 

σίν δλλὰ πρα κα λοιιοτες "καὶ Ὁσούτω μα λλον ὅσω βλέπετε 
. ἴ ε { . ος Ϊ δ ς « 

ἐξγέξουσειν Υ ἡμεραν. Ἑκοισίως )Ὸ ὡμδρτανόντων ἡμὴμ μῷ 
“ λ, ͵ “Ὁ 4 , γ᾽ ᾿ « “ 

Ὁ λᾳξεῖν τίω ὠ)Ζιγνωσιν τῆς δληϑείας ἐκ ἔπι ῶϑα ἀρ ἥεων 
» Ι ! ει ἢ κα ᾽ λ λ λ 

στο ἈΘΙΠΕΤΟΙ θυσία, Φοξεροι δᾷ τις ὁκδοχη κρίσεως, Χο πυρὸς 
᾿ ον" "κῦἢ, δ᾿ ! . νε Ϊ ᾿ ἑξις τον οἵ Ι 

6 ἀὐνων. τα ὅλος, 64» μϑμοντος ὦις ὑπένανποις. Αϑετήσοας τῆς νόμον 
ἰὼ - Ἂ ᾿ ᾽ : ὮΝ » λο λ ὶ λ ! » 

Μωσέως, χωράς οἰκίερμων 71 δυσὶν ἢ σϑασι μίδρτυσιν διτο- ἈΔΕΩ͂Σ 
[ Ἵ “Ἢ ᾽ ! Ι ἢ ὲ Ὲ ματῷῦ ικ. τ 

θνησκᾳ " πὸστω δοκεῖτε χείρονος εἰϊξιω ϑήσετοωι ἵομωθάας ὁδὴον Ζωκν ὦ 
«..4 Ἶ .Α 

ΤΠ Π|ν βιχρ 1. 

Κεφ.“ α 
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χοῦ μή. Ὁ 

Γι, τ . Α 

ΕΙΣ ΝΣ αρδοτορόςσν .. τχτο δέος ΟΣ ΤΑΙ ἘΠ παεαπα  ΣΣΟΣΩΝΏΝΗΩ ἜΤ τπτ ΠῚ ΠΛ 

: Ξ ε ἌΝ 

ἊΣ ὲ 

"ὁ τς ἸΠΙΣΤΟΛΗ. 

τοῦ Θεοό. καϊουπατέσεις, ΘᾺ Ὁ ὦνμα τῆς διαϑήκης κοινὸν ἰζ- 

γησοίμϑρμὸς ἐν ᾧ. δήγιαιϑη, κρὶ τὸ ̓πνάμαΐης χάξατς ἐνυξἐ- 

σαὶ οἴδαμὸν: 78 "(Ὁ εἰπόντει, “μοὶ ὀκδίκησις, ἐγώ ϑύταπο- 

δῶώσῳ. λέγ Κύρχος.. Καὶ πείλιν, Κύομος κρινέὶ τὸν λαιὸν αὐ -- 

πό. φοξερὸν ἐμπεσεῖν εἰς χείρας Θεοδ ζῶντος. Αναμι- 

μνήσκεε δὲ ταῦ᾿ τϑϑτερίς ἡμέρας, ΦΨ ̓  Φωῆεῶιντες πολ-- 

λίω ἀθλήσιν ὑπεμείνωτε παϑημάτων, Ὁ το μϑω, ὀνειδίισμοις 

ω Ὁ θλίψεσι ϑεαφεκζομῆροι" Ὁδησὶ, κοινωνοὶ Τὴμ οὕτως ἀ- 

ναφρεφομᾶμων ϑβυηϑεντες᾽ καὶ γὼ γοῖς ̓ δισμοιρ, βουσι σὰμυεπα-- 

ϑήσουτε, καὶ τί ἀυρπαιγέμ δὰ ὑπαρχόντων ὑμὴ μὴ χαρας 

περσελξαϑε, γινῶσκοντες ̓ ἐν ὧν ἑαυτοῖς ̓ κρείήγονα ὑπῶν-- 

ξιν οΨ ἐραυνοις ΧΡῊ Σ μϑύουσων. μη δ Σσπυ( αἰλητε οαῦ τίω ποῇῥης 

σία» ὑμὸν, ἡ ἥτις ἐχέ μιδγιποδοσίαν μεγοιλίωυ" ὑπομονῆς γαρ 

ἐχέτε θείαν, ἵνα ἢ ϑέλημα ᾧ Θεού ποιήσαντες “κομίσηοϑε πίω 

ἐπαηελίων " ἔτι ΚΡ μικρὸν ὃ ὅσον ὁίον, ὁ ἐρχόμδ θυ ἢ ἧξει, καὶ οὐ 

ἀθονιει" Ο: ἢ δ δίζοος οκ πιρεῶς δ σεται νὰ Ὁ ἐὰν ὑπουςείλνται ἐρκ 

θ) δοκεῖ ἡ ᾿ ψυχή μου ἂν ἀυτὼ. Ἡμεῖς δὲ ἐκ ἐσμὲν ιποοςολῆς ἐς 

ἀπώλειαν, λα πί “ιςτῶς εἰς περαπού σιν ψυχῆς. , 

σι δὲ πίοίς, ἐλπιζομδυων υἕσοσεσις, πραγμάτων ὑλείχο
ς 

᾿ οὐ ̓ βλεπομδβ ων "ον ταυτή “Ὁ ἐμδρτυρίϑησαιν Ὧ πρεσβύτεροι. 

᾿πῖς γοοῦ μὰν κα τηρτιόϑοι! Οις αἰῶνας 'βίματ Θες ὦ εἰ τς ὃ μὴ 

ὡκ Φανομδμωνΐα βλέπο μᾶνα γεγονέναι. Γίςᾳ “πλείονα ἊΣ 

σίαν Αξελ φἔρα Κάϊν ταϑοσήνείκε τῷ Ὁ Θεῳ, ἡ δὲ ἡ ἧς ἐμδρτυρ: - 

ΝΩ ζ δίκαιος, μδρτωροιώτος Ο)Ζὶ τοῖς δῶροις ἃ ἀυΐῳ τε ν Θεοό, κὶ Ὁ 

δὲ αὐτὴς Χποϑανῶν ἔτι “λαλεῖται, ΠΑ ἕνω Χχ μετετεϑη Ὁ μϑ 

ἰδεῶν ϑαίνατον, ὦ οὐχ ̓δφασκιτο), διότι μετέϑηκαν αι). ὁ Θεορ' 

“οδ9 ) ) Τῇ τῆς μεταϑέσεως ἀυᾷ 5. μεμλοτυρηται ἽΕΙ τῷ 

Θε ῴ. γωφάς ἢ πίςεως ἀδοιυ ατον᾽ δθαρέςησται᾽ πιςεύσοι ΣΡ δεῖ 

ὦ «αερσερχόμϑρον Ἰῴθῳ ὁ 01 ΣΕ "ἡ τοῖς ἧς ὁκ ζυτουσιν. αὐτὸν 

μιόϑυπόδοτης γίνεται. Πίζ4 λρυμαϑεϑεὺὶς Νώς δὰ ὧν μη- 

δπω βλεπομῆμων, ὀὐλαβηϑεὶς κατεσκ δ) άσε κεξωτὸν ἐς σω-- 

μὰν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δὲ ἡ ἧς και τέκρινε ὃν κόσμίῷ;, καὶ τῆς 

κτὶ χῆςιν δικαμοσίμηρ. ἐφῆήνετο κληρονόμος. Τί κα λούμε- 

τος Ἀξεσαμυ ὑπήκουσεν ὀἴξολϑεν εἰ εἰς “ὃν τόπον ὃν ἡμᾶμε ἍΔΗ 

Φ»--. ε 

7 δεσμίφις. εἰ 

8 ἔχήν ἑαυ- 
᾿) ᾿ 

ποις. διε ρὶ αὶ» 
ἔχεν ἑαυτοῖς. 

. αἷζιθοογ 

δ 

: λάλει. ε. 

1 δ οισκ.9 

.» Ψ 
φὩΘος δὺ σᾶς. 

α. 

ΠΡῸΣ ἐβραίουσ.. 5 κα» 
βάνειν εἰς κληρονομίαν, τοὶ  ὀξῆλϑε, μὴ Σ οὐσιςείμδιυος ποί ἐρ-- 

ΧΙ Πίς πουρῳκησεν εἰς τίω }ῳ τὴς ὑπαηελίας. ὡς δδλο-- 

σείαν, ον» σκηναῖς καιτοικήσοις ἴσκακ Ε ἼΒΕΊΒΕ μ Ὄ 
ρονόμων τῆς ὑπαηελίας τὴ τῆς αὐτηρ' ὀξεδέχετο γ»τίω τί «ἦν 8ε- 

μδλίοις ἐ ἐγουδὶ, πόλιν ἧς τεχνίτης "Ὁ δημιουρης ὁ ὁΘεος,.. ΠΙΩΓ 

καὶ αὐτὴ Σαῤῥα ̓δαωαμιν ςς καταξφλίω ἕω ρματος. Ἔς 

Ω χῆνα καιρὸν ἡλικίας ὑτεκαν, ἐπεὶ πιςὸν ἡγλσουτο ᾧ ὁ ἐσχαπ " 

λούμενον. διὸ καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς ἐγθυνήϑησοιν, κὴ ταῦτα γροιρωμές 

γου, καϑὺς ΟῚ ἄφρα ΤῈ νι οὐρανοῦ τῷ πὸ πλὴϑῴ, καὶ ὡσεὶ ἄμμος ἥ 

δια Ὁ χεῖλος τῆς ϑαιλαιατης ; ἸΑὐαείθμοτος. Κατα πίςιν α- 

“πέϑανον οὗτοι παύτες, μη ̓ λᾳ( ὄντες ταῦ ̓ ἐπα[γελίας, “λα ποῤ- 

ῥωϑεν αὐτὰς δ ἰδόντες »κοὶ πειοϑέντες καὶ ' ἀσαισοι σοι δον, κ ̓  ὁιμο- 

λογήσοιντες ὅτι ξένοι ΧΟ. ̓πουρεπιδημκοί εἰσιν οὐ πὶ τῆς γῆς" Φ,» 

τοιαῦτα λέγοντες ἐλεφανίζοισιν ὃ 07! πατοιδὰ ΘΖ ιό ἡτουσ!. καὶ 

ὑν δον αφ ἧς ὠἴξηλϑον, εἰ εἰχον “ὁ Κα. ρὸν α-- Δ 

μακαμοψαι" πλοὶ ὶ δὲ» εἰῆονος ὁ ὀρεγοντᾶμ, Φυτέειν ἐ ἐπουρανίου: 

διὸ αὶ ὼ ὑπαιοχύνεται τοι ὁ Θεὸς, Θεὸς Ὁ ικαλέίαθαι αὐτῶν" 

ἡτοίμασε )ὁ αὐτοῖς πολι. ΠΑ «σϑοσενήγοχέν᾽ Αθεααμ 

δ Ἰσαὰκ πειραζουϑυος, δ. μονογγυη προσεφεριν ὁ ταῦ ̓ ἐπα- 
γελίας ἀὐαϑεξαιδιος, ( (θοὸς ὃν ἐλαιλήϑη, ὅποων ἴσαακ Κλη “ 

ϑησεται (οι απέρμα,) ) λογισού μος ὃ οτι καὶ ὡκ γεκρῶν ἔγε! βον « 

δεωυατὸς ὁ Θεός, ὅϑεν αὐτὸν ὦ ( ων φὐραβολῃ ὑκομίσειπὸ. ΠΙᾳ 

ὡϑὰ μελλόντων δὐλόγησεν ἴσαακ ἢ ἰωκως κὶ Ὄ τὸν Ησαώ. Πρ 

σἕ ἰακως Σποθνήσκων ἵκαεον ΔΜ ἰών! ἰωσηῷ ἀὐλόγησε, καὶ 

᾿«σϑϑσεκύνησεν οὐ] ἕὼ ἄκβον τῆς ῥάξδὸου αὐτά. Πίῃ ἰωσηφ. " 

τελδυτῶν φδὰ τὶ τῆς ὀξόδου ἥρὺ ων ἰσεολ ἐμνηγκονάσε, καὶ 

τϑι: ΄' ὀςέων αὐ ἐ ὠψετείλοιτο. Πιρῳ Μωσῆς γϑυνηϑεὶς ἐκρύ- 

βη τεἰμίωονν χἱποὺ τω πατέρν αὐδ᾽ διότι εἰδὸν ἀ ἄφειον “ὃ ποι-- 

διον͵ ΩΣ 5“. ἐφοξηϑησειν νὰ ̓ διαταγμα δ Τ' βασιλέως. πιρᾷ ἽΜω- 

σῆς μέγας βυόμϑρος ἠρνήσοι τὸ λέγεϑαι ὑος Ἧι: Φασ-- 

οϑω μᾶλλον ὁλόρδιος συϊκακουχεῖάϑοαι τῷ λαῷ εἼ 

τσξϑσκαιρον ἔχήν ἄμδρπας Στόλαυσιν , μείζονα “λουτον η}».-- 

σοὺ μῶμος 3 ον Αἰγύπῖῳ ϑησαυρον οὸν ὀνειδισμὸν Ὁ Ὃ Χοαςιό". 

μὰ ὰ Ὁ εἰ εἰς Ὁ ὐὐμ Πιίρᾳ κατ ΤΕ Αἴγνηῆον 

“" 

ΓενΤ, 

᾿ κα. Α 

Γεν.χ θα ὁ 

ἐχκρησιας- 

κου! μιογ. Δ 

Γεν χα. Β. 

ῥώμι.θ.8 

Γενικζ. Δ ̓ γή 

ἣν 



« ᾿ 

ΧΩ ΞΡ 18: ;- - τνεὴ - ὅπνᾶς. ἰἄδοτο, 

Εξον ᾿8.Δ 

Ἑ’ Ζοο) Ιο].Β 

Τ᾿ ωσηὲ εὐ 

Τωονὲ ς ἃ 

Υωσμὲ β.Α- 

Κριτῷ Υ ς. 

Ἐριστον οἢ. 

Κριτῶν ,γ» 

Κρι για, 

ὰ ,3 

ἃ. Βασ.ΙΎ 

««Βασ.α΄ 

τ Ψ 

Ῥωμ.«.Α 

κιλοσ..Β᾽ 

ἐνις οἱ Κὶ 

α.πτγι ν᾿. 
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58 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟ τε λει(ὸ ϑῶσι. ᾿ 

αϑικεήμδυονῚ ἡμῶν νέφος μδρτύρων ὀΐρωον Χτοϑέμδυοι πανταὰ Ὁ 

μη Φοθηϑεὶς δ ϑύμον ΠῚ 5 βασιλέωξ' ἂν » ἀοραῖτον ὡς ὀρῶν 

ἐκαρτέρησε. Πί4᾽ πεποίηκε "ὃ ποίαα κὸ δ χρθόοψσιν ν αἷμα-- 

Ζ Ὥς, ἵνα μή ὁ ὁ ὀλοϑράγων ποδϑοτότοχαι, 8175 αὐτῶν. Πίςή διε- 

βησευ. ἐρυϑρὰν ϑοίλσιοστων ὡς δια ζ»ρας ἡ ἧς πόραν λαιξόντες 

οἱ Αἰγύσῆιοι' κατεποϑησαιν." Πίς4 πίοι ἰεδαχω ὁ ἔπεσε, κύ- 

κλωϑέντα οὶ ὑπῆα καὶ ἡμέρας. Πί ΡῬαας ἡ πορνη - σίυαπιὸ- 

πο ἀπειϑήσεισι; "δεξαμϑύη οὖν κατασκόποις μετ εἰρ' '- 

"ρ. κε ἢ 6πὶ λέγω; δρηλόνα γωῷ μὲ διηγρυμῆνον ὄχον» 

Σ Γεδεων Βαρακ ἢ "ἡ Σαμψων, Ὁ ̓ἴκφϑαε ̓Ααξιίοσ᾽ τε 

καὶ Σαμουὴλ »Ὁ ὴ δ πϑρφηπὼν οἱ δια αὐ ρα γίσον-- 

τὸ βασιλείας, εἰργαίσειντο δικοιοσίωυζευ, ἐπέτυχον ἐπατίελιων, 

ἐφεαξαν οὸ ἀκ οῃ λεόντων οἐσβεοῦ δαυάμιν πυρὸς, ̓ Φ 20. 

σόματα μαχαίρας, ον δ υναεύα, ΝΣ Στὸ ἀδϑενείας, ἐγῆυν ϑηοβ 

Η ἰοωροι ΦΨ πολέμω, πρεμζολας ἐκλιγαν" Σλλοχράων' "ἔλαίξον 

γαυαικας ΤΡ ἐγ οε σεως νέκροις αὐτῶν "αἀλλοι δὲ ἐ ἐτυμύτα-- 

νίϑηοῦ,οὐ «πϑρσδεξάμδμοιΣ τ ̓Υτολυρωσιν, ἢ γα χρείη γος φμα-- 

} ἐ-:} 2 κατέσεντι- " 

οϑησαν. Ἰα 

ξείσεως τύχωσιν" ἕτεροι δὲ ἐμυπαιρμιῶν καὶ ματιγῶν πεῖραν ἐπι 

λαον, ἔ έτι ἢ δεσμῶν καὶ Ὄ Φυλανης: ἐλιδαώϑησῦ, ἐπιίοθηοῦ, ἐπει-- 

᾿φρίαϑηοῦ, ὧν φόνῳ μαχαίρας ἀπέϑανον, θα λϑὸν ον μηλως- 

σὴς, ὡν αἰγοίοις δὲρ: ̓ασὶν οὐφερουμδροι, βλιζόμδυοι, κακουχου- 

μὗροι, ὦ ὧν δκ οὐ δ ἄξιος ὁ Ο κόσιμος, ὧν ἐρημίαις πλανωμδροι καὶ 

ὀρίσι ζ σπηλαίοις κα) ταῖς ὀπαῖς τὴς γ)ς. Καὶ οὗτοι πούτες μὸδρ- ͵ 

τυρ ϑέντες διὰ πίτεως ἀκ ὑκομάσοιντο Τ Ὁ ἐπαγϊελίαν, τε Ἢ Θεοῦ 

τ τὰ ἡμὴ κρειηονῖς τοϑοίλεψα οὐ, ἵνα ι μη χωφῖς ἡμῖν 

Τοιγαροιω . ἡμεῖς ζόσουτον ἔ αὐ 

πω δ) περάσατὸν᾽ ̓ἄμδρτιαν, δὲ υὑπομονης σρίχομδυ ἡ Σ τοθ9- 

καίμδυον ἡ ἡμὰν ἀγώνα, ἀφορῴντες εἰς τὸν ἡ πίςεως Ἔρχρλον 

ΚΑ ἡ τελειωτίω ἰνσοιώ, ὃς δι πὶ τῆς έϑχκιι )ης αὐτῷ χείρας, 

ὑπέ “κεῖνε καυρὸν, αἰλῴύνης καταφρονήσα, οΨ δεξιᾳτε τῷ Ὁ 909-- 

γοῦ “' Θεού ἐκαίϑισεν. Αναλογίσαϑε ̓ γ8᾽ ὃν Φιαυτίωυκ' ὑπομε- 

μϑρηκόταν τοῦ ὁ ὴβ ̓ὡμΣρτωλὼν εἰ εἰς ευὐτὸν ὀῤτιλογίαν, ἥα μὴ 

κάμμητε, ταῖς ψυχι ἧς ὑμὴν ὀκλυάμϑροιοὦ σπὼ μέχεας αἵματος 

ἀὐπκατέρητε. ΧΙ ̓ἁμδρπαν δῤταγωνιζὸ μδνοι,ὶ ὸκ ὠὡκλέλη- 

(ζ" δ. γ΄ 

τ αὐτήν α 

ψω 

χ θιΐυ, δἰ 

Α κ᾽ 

᾿ μέβαξ, κ τῦτὰ δοκοιΐω αὐτὸς, ἐπαϊδευον: δ 

λων τ, δὲ αὐτῆς γεγυμνασμένοις 

σίώωης., Διο τα μας χείρας ἊΙ '« 

Ὦ: τῆς αὐρακλήσεως, ἢ ἥπς ὑμῖν ὡς ὑοίς διαλέγεται," Υἱι ἰλου,' 

διώκετε μὲ παντ 

ΠΡΟΙ͂Σ ΕΒΡΑΪΟΥΣ . 59. 
Ταρσιμ..γ.8 

μη ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ὠκὐόυ, ὃν ἀνά Ὁ ἐλέί ΒΝ. μὰ 
'χόμϑνος:ὃ ΟΡ: γδεἰγαπα Κύριος, ποι δεύᾳοι ᾿βαρι)οῖ ̓  παῦτα ἐον ἁ 
ζ; οβανοῷ. ὑεἰ παι δίων. ὑτοιδρετε, ὡς ἡοὶς ὑμῶν ἀπθοσφί- 
ρεῖα Ο ὁ Θεόρεῖες γα ὅξηιν ὕος ὃν αὶ παιδευς 40} ΕἸ ὦ ἢ 
ἐςὲ παιδείας Ιλέτοχοι λέχόνασι παύτες, ἄφᾳ 
ἡσιεῥιπαι Ὧι οι τῆς σαρκὸς ἡμὴμ πατεραφὲ 
ζῶ) [τ ἐπύμμεϑοι: δὺ πολλ μάλλον χουν’ 
τεχ, μά ετώνς καὶ ξίσομϑι; ; Οἱ ἱμὸρ )9 αθθς ὀλίαρ᾽ ἡ- Ἷ 

εἰς Ὁ λωταλαξᾶν τῇ της ἀγμότητος αὐξ. Ράσα 

τς Ρωμε βιὰ 

Θεοῦ" » μήτις ἼΝ πικρίας Δἴω Φύουσαι ἐνοχλῇ, καὶ 

τῆς μιαγϑῶσι πόλλοι. μηΐες πύρνος η ἡ βέξηλος ὡς, 

δὐτ βεῴσεως [τ δξ ς ἀπέδοτο αι. ποδοφηγπόκια αὐτῶ" ἰςε ) δ οτι 

καὶ μετέπειτα ̓ ϑελῶν κληρονομήσει! τ δ)λογίαν, ἀπεδυκεμαί-. Ε Τολο, 
η᾽ μετανοίας ΕΣ) τὸπον οὐχ εὗρε, κα πῇ μα δακρύων ὀκᾷ'-, β 

Γεγιχεα δ 

τήσοις αὐτίω. Οὐ γ τυεὐσεληλύϑατε ̓ ψιλαφωμδύῳ ὃ Ο βῴ, τος 

υμῆψῳ πυρ , καὶ “γνόφῳ, καὶ σκότω ΚΑΙ ᾿ ϑυέλλη, καὶ 

πίε ς χω, καὶ φωνῇ ἢ ῥημάτων, ἢ ἧς Φ ἃ ἀκούσαντες πουρη-- 
᾿ χήσαντο μηῆ᾽ ̓φερσἤεϑίιυαι αὐτοῖς λόγον. (κ ἐφερον Ὁ 

διαςελλ μᾶνον. Κἀν ϑηδίον ϑι)η Τπ ἣν ὀρὸις, λιϑοξοληϑήσεται, ἢ ἢ πρηρα 
᾿βολίδι κατατοῖ ἀυϑήσεται.. "Ἢ οὕτω φοξὲρὸν ἰὼ ἃ Φανταζό- Ὧι: 
βδρον, Μωσὴς εἰπεν »ἔχφοζος ΘΙ ΜΆ ὁ ἐνῴϑμος. γυλα ξοσε- 7" 
λήλυϑατε Σιων ὄρει, ΟἿ πόλφ Θεοῦ ζώνπς͵ ἠερυσαλήμ, ἐπου- 
ρανίζ, καὶ μυέλασιν ἀήέλων πανηγύρει, δὼ κλυσίᾳ. ΕΠ 

τόκων ὧν οὐρανοῖς τογεγραμμένων, Ὁ κριτῇ Θεῴ παιτῶν, ὦ 

ἐϑϑυν, δικαίων ὐν εὐν: » ΧΙ Ι δια ϑήκης νέας μεσιπὴ 

Ι 

χον ιβ' 



Η. 
Ν 

ἱ 
, Ὶ 

γα βι8 . 

γτ »» 

ἄφο 

. τῆς φιλοξενίας μη. ἐ ϑλιλανθανεϑε «δια. πουΊηξ. » 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ: 
᾿ς ἰησοός Ἔ ΠΝ ἥματι. ῊΡΕ, κρειίονᾳν λσλρυωτι Σὰν ᾧ 

Ἄζιλ. λέν ἘΤΕΟΣ πώ τάσμεϑε ἀϑλαλοιτα" ̓εἰ ἘΣ ἔκεινοι 

ἰος ἐφυοϑν; Φ δ φλλτῆς γῆ πο πρρραιτησαϊδροι ἀεημαπζοντα, πολ 

χῷ μαιλλονὴ ἡμεῖς ᾧ τὸν ΤΣ οὐρανῶν ἀποφρεῖφο μϑυὰ- οὗ ἡ 

φωνή, γίω ἐσαῤλέυσε πότε; καυ ὑ δὰ ἐσ ηλται; λεγώνν ἐπ ἄ- 

παξ ἐγὼ “ σείω᾽ οὐ. μόνον. τω γίω, “λὰ χα ῷ οὐρανόν: «Τὸ 

δὰ; ἔπ ἅπαξ, δηλοι ἼΙ συλάιὀμδήων σίω μεῖα ϑεσιν; ὡς πε- 

ποιηρϑρων, ἣ γώ μείνη Ὁ μι". ̓συλθυόμενα. Διὸ βασιλείαν εἰσαί-- 

λδυτον οαλαμξάνοντες,ἢ ἐχωμδν χέθαν δὲ ἧς ̓λαβόΐωμ 

ϑϑαρέςως τῷ Θεῴ μῦν αἰδοὶς Κα δ λαιξείας καὶ ΔῈ ὁ θεὸς
 ἡ-- χ' κ αἰξιηια 

": Φιλοθιλφία μϑρέτω. 
χουϑην ἴς- 

γες ζενίσεντες ἀε[έλοις. Μὴμνησκεόϑε ̓ ὮὩὉ δελμείωνγῶφε σίω- 

δεδεμδμοι" ηΙ κακουχουμῆμων, ὡς καὶ αὐτοὶόντες ο᾽ σωμία- 

μ)μτὺ πυρβ: καταναλίσκον. 

᾿ ὅι. Τύμιος ̓  γείμος ῳ σασι »καὶ ἥ. κοίτη ἀμίαντος" πὸ ϑῳ δὲ 

Δδϑυτ. .Δ 

Ῥωμ β.ῦ 

αἰ. 7 .σ1.8 Γ 

Τίναθν 

Γεγαν Α 

᾿υσπέα.Α 8᾽ 

{ὁ ριζ. "» 

δ᾽ 

ΔΑ 

Ν 

Ἔν 
" 

ὶ 
ὶ 

᾿ . Ωρ κἢ.Β 

πὸ μοι νι κρινεῖ ὁ Θεός,  Ἀφιλαίργυρος ὁ ζόποξ! ἀρκούμενοι 

Ὅις ὐῦσιν'αὐτὸς φρὰ ΘΙΡΥΜΗ: Οὐ μη σε ἀυὼ γε Ἑ μῆσε ἐπ᾿ 

καϊαλίχω. ὦ ὥςτε ϑα Ρ̓ ῥοινταρ. ἡμας ξ λέγάν, ̓Κυεκοσθμοὶ βόιϑὸς, 

καὶ ε ἐφοξηνϑηξομεαι τὶ τ ποιή ᾿ ὀύϑεφπος . “Μνημονθμετε δῇ ΟΣ 

ἡοουμῆμων ὑμλ, οἵτινές ἤα; ων ὑμῶν Υ λόγον “ Φ Θεοό, ὦ ὧὧν ὁμα:- 

ϑεωροιωτες τίω ὀκβάσιν τῆς ἀῤαφροφης, μημεῖαϑε τίω πίρεν. 

ἴησοιξ Χραςὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς, κοι εἰς ὧν αἰῶνας. 

Δισδχαις ποικίλαις ῶ ξὼ 6 μη ̓ αἰξαφέρεώε. καλὸν )Ὁ 

᾿ γαεαπ βεξαιοῦθϑει ἢ ἣν καρδίαν, ὐ ξρῴμασιν, ὃν οἷς τκ αφε- 

λήϑησεινοὶ χυδαπατήσαντες: ἔομδυξ ϑυσιαφήξιον, 5.3: Φ.- 

γεῖν ὅδε ἔχουσιν ὀξοισίαν Θηῆ σκίευη λατράζοντερ. ̓ὦν γαῦ 

ἐἰσφέρεται, ζωων νὰ αἷμα. «θὰ ἁ πας εἰς ἃ γαῖ. ὅνα τοῦ 

ϑρχερέως, ἵσυτων ᾧᾷ σώματα χα ἐκαεται ἔξω τῇ τῆς φρεμ- 

ξολης" “διὸ καὶ ἴησρις ὕα ἀγιάση διὰ βρίδιο αἵματος Σὰ λαιὸν, 

ἔξω τῇ τῆς πύλης ἔπαϑε. Τοίνιω ὀξερα, “εϑς αὐτὸν ν ἔξω, 

τῆς αὐνρεμθολῆς, τὼν ὀνειδισμὸν. ἀνα. φέρ: περ᾿ οὐ γὸ Ἀρμῆν᾽ νὰ 

δε μβμουσοωιν πόλιν, “λὰ τίω μέλλου ὀλιζοτοῦ ἐμὰ 

ἄμ ουὼ 7 ὐαφίρωμν ϑυσίαν αἰνέσεως διαπαιντὸς τῷ 

ζυτπίοι καρπὸν χἀλέων ὁμολοορυώτων τῷ ὀνόματι " τῆς " 

Ν 

φκρέῆῳ, ας, 
ζιθιμια 

4 σείσω. « 

᾿ τ ἔχομϑυ. “1.4 
ἣ καῇ) ομᾶμ, 

Ὶ 

καὶ 

" ἐτπνε 

κξ 

Ἕ ὑμας. Αἰασεέσοιϑε ποαΐτας (ὧν ἤγου 
τας (ὅν. ἁγίοις. Αασαζονται ὑ ὑμας ὦ δυο Φ ἰταλίας. ἡ χα- 

- 

᾿ ΠΡ τς ΠΡΟΣ ΕΒΡ. 141} 
ὡ δὲ Αἰ ἐς καὶ κοινωνίας μη ; διλανθάνεῶε' "Οιαύταις Ὁ ϑύ- 

Ῥείϑεόϑε Οις ἐοουμδμοις ὑμὴν ᾿ 
ὑπείκετε' αὐτοὶ Ὡ"ἁ ἀγξυπνέσιν ισέρ ψυχῶν ὑμὴμ, εὑς λό-: , 

σίας δϑαρεκεῖται ὁ ὃ Θεός. 

Ὁ.) ποδωσοντες: “γα, μ χαῥας ς ζυτο ποιῶσι, χα μη ξεν 
τες"ἀλισιτελὲς ᾽» ὑμῶν ζυτο. Προσεύχειϑε αἰϑιή 
ποίϑα μδυ “Ὁ ὃ ὅτι κωλίω σίξυεἰδησιν ἔλομϑρν, ἐν πεσι 
ϑέλοντες ἀὐαφρέφεῶς ̓ αἰϑιοσοτόρῳς δὲ φρακαλῴ ζουτο ποι!-- 
σα, ἵνα ων ῷ Ἀστοκα τος ϑα ὕμιν. Ο δὲ Θεὸς 3  εἰρίαυης 
ὁ δμαγαγῶν ὡκ γΕῈΧρ ὧν Ὧ ποιμῦμα ὃ: πσδοξατων [ὲ ὸν μέγαν 

ΦΨ αἥματς δια ϑήκης αἰωνίου, ῷ Κύεμον ἡμὴ ἰησοιίυ, ,αταρ- 
“(σα ὑ ὑμας ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῶ, εἰς ̓ς πορσσαι Ὁ ϑέλημα αὐ- 
5᾿ ποιῶν ἂν ὑμῖν ἢ ̓ς Δ αρεσον ἀνώπιον. αὐτῷ, διά ἰησο Κο.- 
τοῦ, ᾧ ἡ ἥ δόξα ἐἰ εἰς ὧν αἰῶνας Υ" αἰώνων. ἀμίω. ] Παρακαλώ 

δὲ ὺ ὑμᾶς ἢ ἀδελφοὶ, Δὐέχεοϑε 75 λόφου" τῆς αὔακλήσεως: «καὶ 

)γαρ διαὶ βεφχέων ἐπέςη λα ὑμῶν. γινωσκετϑ τὸν ἀδελφὸν Τι- 
μι ϑε(ῃ) Χπολελυμῆύον, μ9᾽ οὗ οὗ, οἰαν λεον ἔρχηται, ὄψομαι 

μἡμαξυμῆ! ὑμὴ μ!κάι ποω- 

ἰζον- 

᾽σε- 

οἷς μὰ παύτων ὑ ἀμίωι. 
“ Εζρα; σοι ἐγράφη ἀπὸ ὁ παλίὰς νὰ Τημόϑέου, 

ἐν σίλοις ΨΓ. 

λὼς : 



- 

γ᾽ 
“7 

« 

ΘΡΟΔΩΡΙΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΔΙΚΩΝ 

τον ἫΝ “ ι - , 

5 ΘΟ Λ Ὶ ΚΑΙ λέλριται ἄντα, οἷογεὶ ἘΣ ΤῊΝ οὐ ΑΝ ἄφωρι- 

δὴ σμιένως ἐϑνᾳ ἐνὶ ἢ πόλᾳ, ὡς ὁ )αίος Παῦλος, δῇ Ρωμιφίοις ἢ Κορανθίοις «σὰϑσ 

ων ̓ ") φωγᾷ υᾶς Ως Ὀλιςολας ὁ Ὕ᾽ Οιουτων ζ Κυείου μαθητῶν θίασος, 

πω λα καϑύλου ζοιῖς πιροῖς, -ἤσοι Τουδαίοις ζιὶς ὦ τῇ ἢ δια ασορᾶ, ὡς Πέζος, 

τσ ἢ ὶ χῷ, πασιζοῖς αἰνσῦ τω αὐπίώ “πἰςιν Χ διςιαγοῖς τελοῦσιν. 
᾿ Ι 

Ι͵ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ, ΤΗΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ.
 ξΑΚΩ.- 

ὅου ὕπτουλῆς. ᾿ ͵ τς 

Ι᾿ 
᾿ : ᾿ 

ΩΣ ΑῪ ΤῊΝ ϑησον Τὴ, εἰσὶ δῆ δέδια φυλών διαασαρῆσι, ὁ πί- 

᾽ν» ςεύσασιν εἰς ὧν Κύριον ἡμῶν [ησοιὼ Χριόν. ̓ )γοαφά δὲ διδασκαλικὴν 

τίοὺ Ῥχπφολίω, διδάσκων «ἰδὲ διαφοράς πειρφισμι οὖν, ποῖος αϑρ ρυκωΝ 

Ὦ : “ἢ Θεού, ποῖος δὲ πὸ τὴς ἰδίας καρδίας ΤΡ ὀῤθρώπων ὅ
ς. χαὶ ὅτὴ οὐ λ9- 

ς ξᾺ ἢ ᾽ δγον; α, χὸ εργώω δὲι τδακγιώαι ἢ Υ πίς!ν χαὴ δυχ οἱ ἀκροαταὶ δ' γόμου, 

ὅλο ΠῚ ἡ λαβεῦῖδαι, Αἱ; τε Εἰ ἢ αὐθαυϊέα , ὕα μὴ πσρϑχρίνωνται ἣμ πἼω- 

λῶν ὁΐ πλούσιοι οὖν τοὺς ὠὐκικλοισίαις, δας μᾶχργον χαὶ δχτπληήωνται ὡς αἰ ρήφαροι.
 καὶ 

τέλος αὐ θα μυγησοίμϑμος (ιυὶ ἀδιχουρϑβους, καὶ «οϑϑτρεψ οί ὅρος αὐτοὺς δ μ
ακροθυμεῖν ἕως 

τὸς αὐδοισίας τὸ Ὁ κριρό χα διδάξας τὐϑὶ “ἰαπομονῆς, χρὴ δείξας ἐκ ὅ [ὡς ὃ χειοὺν τῆς: 

αἰ πυομονής, αὐ δα έν ᾳ «εϑοκαλζοϑαι ζκ: τωρεσζυτέρους Ἐχὶ οι
 ἀοϑενοιῶᾷας, καὶ ἀσου- 

δαζῳ Ἐχιςρέφᾳν τοις πλαιῆὴὲ νῷς ἐλὶ τίω ὀῤηθήα ει τῇ ΝᾺ Ουτου μεαϑὸν 
κορὰ τῷ Κυρίου, 

ἄφεσιν αἰ μ ἡ »πών. χαὶ οὕτως μὰ τίω Ἐχιςολίώ. 

“ 
ΠῚ ἕ 

ΚΕΦΑΛΑΤΙΑ ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΧΟΝΤΑ,Ι,.... 

ὅσαι καὶ μεφακας ὑχροδιαιρέσης. ' ς 

Περὶ ὑἠπομονὴς καὶ πίξεως ἀδιακρίτου, καὶ αδοὶ ἔπεγοφρο- 
περὶ αὐαρροφῆς αἰγαϑῆς καὶ ἀμάχου «εἰς ἀρβίλοις ἐκ 

᾿'σιμης ῶδϑ ῇ οι πλουσίοις Ἐνῷ ω, Ῥεεὶ πῆς ὧν ἡμῶν “υ-͵ φιλοδοξίας τῇ τῆς Ὧπ σοφίᾳ ὙΠ. μϑι Περὰ ϑείας 

σεως, καὶ ΜᾺ εἶ αὐτὴς πα ϑῶν, ἥπ οὐ πῆδα, Θεοῦ ἊΝ σεφίας.. σπ ὁκ ῥαϑυμίας καὶ φίλη ϑόγιας ἐφας ᾷ ακα- 

εἶπον ΟΣ ἀγαϑὸν ἡμών,παρ ̓ ἀντ, 
ταφοσίᾳ ̓ καὶ ̓ τεὸς Θεὸν ἔχθεὰ γένεται. Ῥιοὶ μ- 

Τρ φρριότητος χὰ αἱγγείας, καὶ ὥρα ξεως αἰγαϑῆς μετα δὸτι- 
τανοίας Φεῆς σωτηρίαν ἢ αἰ μὴ κρίνειν τὸν πλησίον. 

᾿ 3) μακαφασμῶς Καὶ αὐδὶ ὅβορμοες ἃ συμμιεσείας (ὅτι ὑκ ὃν ̓ βύηδ ας, χοβ, Θιῴς διαζήματα αὐδρος κα- 

οἱ ἰὼ πιυθώεται. Εν Τερὶ πλεονεξίας πλοισίων, κ᾿ ἡ ὁ ὦν τς 
λόγου. 

ΤΠ σὰ ΣἘ πονεῖ ἑκαφον ἀγαπης αροσωπολήσθου χ' Σ νόμον. 
σμῷῳ σρυφῆς αὐτῶν,χαι ̓ «πὶ δεικαι οκρισίας ΡΞ ΓΝ: 

εἷλύν, ἐκ πίρεως μόνον, ϑμαὶ καὶ εξ ἔργων, ἃ ἐκ ἐκ ϑατέ- 
μιακροϑυμίας., καὶ ὑπομονῆς παϑημάτων, καὶ πἰρὶ ὁ) η- 

μὲ διχῶς, ζω] δ ἀμφϑῖν μια δυκαιοῦ ται ὁ ὁ «ἤρωπος. 
ϑείας. Παραι νέες ἰδικαὶ ὁ ἑκάστῳ “οσήκουσεῃ μᾷ' πίφεως. 

ὅπι αὶ πυδοπετὴς χαὶ ἀταχς γλῶασει φῃινριτοῖ Τὸν κεκτηρδέον, (ᾳ δγακονητέον τῇ “δ πλησίον σωτηείᾳ. 

ἧς κρατην ΠΠΝΕ εἰς δξημίαν Ε Φὺ ξαν ἔθεο. Ἑγῷ, 

τ ΠΕΣ ΣΤ Ὶ ἀν ᾿ "ἐμ βλτο Δὸς 

κι 

ΡΘΕ δν.: ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑ- 

ΘΟΛΙΚΗ. 

Ἂς 

[(ΑΚΩΒΟ Σ Θεῦ καὶ Κύθάς ἴη- 

τ σού Χρκροῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυ- 

"λως ταῖς ον τῇ ἢ δια απορᾷ, γαϊρῷ. Πα- 

Ἧ)) χαρὰν ἡγήσοισϑε ἀδελφοὶ μου, ὃ- 

τοῖν Ππειφϑισμιοις τὐδιπέσητε, ποικίλος, 
“γινώσκοντες ὅτι “ὃ δοκίμιον ὑμὴμ ἢ πί γ-- 

ΖΞ ςτως κατεργα ζεται υὑποομονίε: ἡ ἢ ὑ- 
πομόνη ἬΝ ἘΡΡΩΝ ἐχότω, ἵνα ἥτε τέλεῖοι Ὁ ὁλόκληροι, ον μγ-- 

4 

ἔϑ (2 τ διδόντος Θευδ πάσιν ἁπλώς,ὴ μὴ ὀνειδίζοντος" Χαμ δὸ- 

ϑήσεται ἐωπὸ «ἡ αἰτείτω ὃ ἐν πίςῃ, μηδὲν διακρινόμδυος "ὁ γαρ 

διακρινόμδυ!Θ. ΤΣ; κλύδωνι ϑαλοίοσης ςδὐεμιζομδρὶ ἰῷ κὶ (Ὁ βιπι- 

ζουδίῳ. μη ΘΝ οἰέαλυυ Δ ϑοφοπος ἐκεινος ὅτι λήψεταί ε σῶ-- 

οοὲ Τῷ Κυρλου" ἀνὴρ δέψυχος, ἀκαΐᾳςτιτος τ πείσαις ταῖς ὁ-- 

δοῖς αὐ. Καυχαί ὦτυ ὃ Ἢ ὁ  ἀδελφος ὁ 0 ταπεινὸς ον τῷ ὑψ αὐ-- 

τοῦδ΄ ὁ δὲ πλούσιος ἐν Τῇ ἢ χασταιναίσᾳ αὐτοῦ, “ὃ ὅτι ὡς λύϑος ρτου 

πουρελ δύσεται" ἀνέτειλε 5» ὁ 0 Ἔ ἢ καύσων, κὴ ἡ οἴξη- 

βανε ζο χό ϑρτον, καὶ ὡ Δύϑος: ας ὁ ἐξέπεσε, κὶ Ὁ) ἡ ἀπεέπαω. τοῦ 

' ᾿παϑοσώπου ἀιΐν ἀπώλετο" οὕτω "ἡ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις 
αὐτῷ εϑρανϑήσεται. ᾿Μακχῴάφρμος ἀνῃρ ὃς ὑσομδμει πειρα- 
᾿ ὅτι δόκειλος νοόμϑρος λήχψεται ἢ ΝΣ σέφανον τῆς ἕωνς, ὃ ὃν 

μλστο ὃ Κύρλος Οἷς ἀγαπῶσιν αὐτὸν. Μηδεὶς πειροιζό- 

εὐ; λεγέτω, ἅτι δστὸ ἡ" ΘΒ ἐ πειραίξομαι" ὁ ὁ). Θεὸς αἀἰπείρᾳ-- 

οὺς δ} κακῶν ,πειροίζειἢ αὐτὸς οὐδένα. ἕκαςος. δὲ πειραζε- 

ται, ασὺ τὴς ἰδίας ἐἰπιϑυμίας ὀξελκομδρος καὶ Ἢ Ἀλεαζθμῆρος. 

“εἶτα ἡ ὄχιϑυμία συλλα(οῦσα τἰκτέ αμδρπαν, ἡ δὲ ἼΩΝ 

4 

« δενὶ λειποῆμοι. Εἰ δέτες ὑμμ λεϊπέ (φίας, αἰτείτω πα-. 
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Τ᾽ Σπογελέιϑεῖσαι ἀποκὺ ϑανατον. Μὴ πλαγαῶῶς ἀδελφοί μϑυ 

ἀγαπητοί" παστ δόσις ἀγαϑὴ, (ὦ πὰν ν δωρημα γέλοιον Δύωϑεν 

ἤδη ,κατα βαῖνον ἀπὸ ἑἕ πα Το δα φώτων, αδΡ ᾧ ῷ ὑκ ἔνι σπα-- 

ἐϑύλανν . ἢ ἡ ϑϑπῆς ὑτοσπίασμα. βουληϑεὶς᾿ ἀπέκύησεν 1δ- 

μας λόγῳ δληϑείας εἰς Ὁ φη ἡ "μὰν ; ἀπωρχύεύζενα, τὰ ἢ 

»ἱεσμιάτων. ὥφτε ἀδελφοί ἥω: ἀγαπητοὶ, ἔςω παῖς λἀὐϑε9- 

σὸς ταχὺς εἰς Ἂ ἀκοῦστε, (ραᾳδὺς εἰ εἰς. τὸ λαλήσω, ξραδὺς εἰς 

ὀργέωυ: ὁργὴ ἘΝ δὐδρὸς, διχαιοσίείω Θεοό οὐ ͵ κατεργαί ζεται. 

Διο Διὸ Σαυϑέμδυοι πὰ οὗ ῥυπωρίαν: ἡ περιοσέίαιν κακίας, ἐν πεῖν 

ἼΠ δέξαϑε “ὃν ἔμφυτον λόγον Ὁ διωάμδμον σώσει ταὶ 

Δ χες ὑμδ. ἰνεῶς: 3 'πορῆται λόγου, Και. ᾿μὴ μόνον ἀκροαται, 

τ ; 

α. Κορια. Δ ᾿ 

χϑραλογιξό μϑμαι ὁ ἑαυτοιζ᾿ ὅτι εἰ τις ἀκροατής λόγου ΠΣ οὐ 

ποιητής, διέ ἔσιρεν δὐδρὶ καιτανοδιιυτι ᾽ς ποεόσωπον δ μέ. 

σεως αὐδξι ἐν ἐσοπῆρῳ᾽ κατενόησε γαρ ἑαυτὸν, ὦ ἀπελήλυϑε, 

᾿» όϑεως ἑπελοίϑετο ὁποῖος ἱω᾽ ὁ δὲ εἰρακύψαρε εἰρόμον πι- 

λεῖον τὸν τῆς ἐλδυϑεράίας καὶ παροιμείνας, τς 22 ἀκροατὴς 

᾿δχιλησικονης πβυόμδμος,»λὰ ποιητὴς ἔρφου, ὧδυν, μακάφκος 

᾿ ἐν Τῇ ἢ ποιήσέ ες ἔφοιι. Εἴς κει ̓ϑρῆσκος ἐῇ Ψ ὑμῖν, μυ χα- 

᾿λιναγωγῶν γλώοσαιν αὐτοί, ΣᾺ ἀπώτων καρδίαν αὐτῷ  Οὐύ-- 

πὺυ μάταιος ή ϑρησκεία.. ϑρησκείω καϑιιροὶ ὩΣ ἀμίαντος ϑιὰ 

τῷ Θεώ Ρ πατοὰ αὐτο ἄξήῆν, οἰισικεπηρᾶς ὀρφανοις Ω χήρας. 

ἐν τῇ ἡ θλήψ αὐτῷ, ἀάσιλον ἑαυτὸν ΤΗρΕὶν ὈΣ κόσμου. 

Ὥ 

Ὑ 

᾿ “- 
1 Ἤγεέαϑε δ 

Α ͵ 

ποιητὰ γολίου, 

κα! 2} 

ὺ 5 

2 δγχιλήσμων. 

27 

᾿Αδεχφοὶ μου, μὴ ὡψ πσδοσωποληι τς ἔχετε τίω πίςιν τοῦ γ' 

Κυρίου ἡμὴ Ἰησοῦ Χοικςού ἢ δόξης" ἐδ ἐὰν Ν εἰσέλθῃ εἰ εἰς τίω 

σὰυαγωγέω ̓ὑμδβμ ἀνὴρ χευσοδαυτύλιος ἐ τ ἐόϑϑηπι 'λοιμιχορῷ, 

εἰσέλθη ὃ καὶ  βωχος ἐ ἐν ῥυπώρᾳ αι ἐάϑίοτι, , Ἢ ἡ οἰ ιδλόψητε ὀηὶ, 

“ὃν Φορουῦται Υ ἐϑητα δ λαιμιζξαῖν, δὰ Εἰ πῆτε ἀυπὶ, Σὺ καΐ:- 

ϑου ὦδε καλώς "κὶ τὼ Ὁ πβωχὼ ἐ ΕἸ ΠΉΤΩ, Σὺ ςη1 ἐκαῖ, ἥ ἡ χάϑου ὧδε 

χὑσὺ Αὐτσοπὸ διον μου" κ, ου ̓ διεκρίϑητε ἐν ἑαυτοῖς, ( ὦ ἐδώ ες. 

κριτα “διαλογισμῶν πονηρῶν: Ακούσουτε ἀδελφοί μου ἀγα--. 

πητοὶ, "οὐχ, ὁ  Θὲὺς ἐξελέξατο δ: ζῶν ̓πβωχοιὶ τοῦ κὸ κούμου Ούκυ 

πλοισίοις ἐν πίςᾳ, Ὁ κληρονόμοι τῆς βασιλείας ἢ ἧς ἐπηηείλου- 
«ὁ» 

Β τοῖς ἀ ἀγαπῶσιν αὐτὸν: ̓ ὑμεῖς Ὦ ἠπμάσατε: τὸν "βωχόν. οὐχοὶ 

“Ἴλούσιοι. καταδαυαρεύοισιν ὑμὴμ, καὶ. αὐτοὶ ὶ ἕλκουσιν ὑμας εἰς 

ἐ. 

'κριτή--ς 

τ χωφὰς ΔΚ". ια 

ΓΑΚΩΒΟΥ. τάς 

χριτήρ ἀκ αὐτοι πὶ ἐλασφημοῦσι κα Ὡ καλὸν ὀνόμα τὸ θ)Ζικλυ- 

ϑὲν ἐφ ὑμας : ΕΙ μδρτοι νόμον τελετῇ ξασιλικόν,κ τὶ γίω) 26α- 

φίω, ̓ Αγαπή σᾷς Σ πλυσίον σου ὡς σεαυτὸν: καλῶς ποιτε' ερ 3 

προσωποληπῆειτέ, ̓ Ε ἐργαζεῶε, ἐλέρῤιϑροι' ὑπὸ Ἃ νὸ- 

ΜῈ ὡς. αὔρα πα ὃς 7ις γὼ ὃ ὁ λον “: νόμον τηρῆσέ, πα! σφ ὃ ἢ ἐν ἑνὶ, 

γέγονε παύτων ἔνοχος" 0 γὸ εἰπων, Μή μοιχεύσης, εἶστε κα , Μὴ ' 

Φονϑυσης.εἰ; 3 ου ᾿ μοιχευσᾷς, φονέᾳίς δὲ »γέρονας αθάτὴς 

νόμου. Οὗτω λάλειτε ὦ ὅ' στῶ ποιεῖτε, ὡς διαὶ γόμου ἐλόνϑερ (ας 

μ᾽ ᾿οντές κρίψεάχ΄, ἡ γ κρίσις ἀγίλεως. τῷ μα ποιήσειντι ἔγχξος" 

᾿7) καἴακαυχάται ᾿ἀ: κρίσεως. τί Ἂ ὀφελος, ἀδελφοὶ 

μου; ἐὰν πισ λέγη, ἧς ἔχην, ἔργα ἢ μὴ ἐλ" μ" ' δεινά.) ἡ ἡ πίςῖς 

σίω στε! αὐηὸν ; ἐὰν 5 ἀδελφὸς ἡ ἥ ̓ ἀδελφή γυμνοὶ ὑπουβχωσι, ῶ 

λειπὸ το μϑροι ὦ ὥσι ἃ ἐφημέρε ξοφῆς, ἐπ᾿ δὲ ες αὐτοῖς 'ς ἐξ ὑμὴμ, 

Ὑπάγετε - εἰρίων, ῈΡ μαήνεοϑε Ὁ χορτα ἄιϑε μὴ ' δῶτε δὲ αὐ- 

τοῖς ἴὰ ὀητήδψα “ σώματος, ΤΡ ὀφελος: ; οὕτω ϑ, ή πίει, ἐὼν 

μη ἐργα ἔχ Ῥέκρα, ; 4 κα 9. ἑαυτήν. Αλλ ἐρ τις, Σὺ πιςῖν ὑχές, 

καάγὼ ἔργα ἔχ ̓δεθξον μοι Υ̓ πιεῖν σου 'ἐκ χ ̓ ἔργωκ, (ου κἀγὼ 

δείξω σοι ὧν ἢ ἐργῶν μου Υ̓ πιεῖν μου. Σὺ πιρεύᾷς ὅτι ὃ Θεὸς εἰς 

δ, καλῶς ποιᾷρ᾽ ̓  ᾧᾷ δαμμόνια πιςευοίσι Ὁ Φαίοσοισι. Θέ.- 

-λάς ἢ γνῶναι, ὦ ἀύϑεθοπε κεν, ὅτι ἡ πίρίς χωθάς ἢ ἐργῶν γεκρά 

ὄξιν; Αρρααμ ὁ ὃ πατὴρ ἡμδλίυα ἐς ἼΩ ἐδιχοιὦϑη, ̓Δὐενέ- 

κας ἰσοιακ" ἢ: ἐὸν αὐ ἄχῶς ϑυσιάφήθκον: βλέπεις ὃ ὅτι ὦ πίςις 

σίζυἠργά τοῖς ἔργοις ἀμ ᾧ ὡς οκ ἐργῶν ̓  πῖςις ἐτελειώϑη; ὃ 

Ϊ εἰ δὲ. σγ.ια 

Ἂν καὶ ἴδὲια.«. 

ζῆς 

ἐπληρ ᾿ἡ ̓χραφὴ ᾿ λέλουσει, Ἕπιςευσε: 3 Αἰ ρφιαὶμ, Ἴῳ Θεῷ, 

κα 
6φίτε τοί ὅτι ὀξὲ τ.» δικαίδται θῴύϑρθοσος, "ὁ κι οκ πίφεως 

μϑνον; ὁμοίως ̓  ἜΣ Ῥααί ἡ πόρνη «Ἀ δξέργων ἐδικαιωϑήν υ-- 

ποδξα δι «ὖ οὖν ̓ἀήέλοις, Καὶ ἐτόρᾳ ὁδῶὼ ὠκαλοῦσει. ὥςηῷ 

ρὲ νΩ σώμα χῴθάς πνϑύματὸς γεκρὸν ὕξην, οὗτω Ὁ: ἡ πιείς χώω- 

εἰς ἔργων γαιρα ὅδ. Μὴ πολλοὶ διδοισκαλοι γ4- 

νέος “ἀδελφοὶ μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κὶ κρέμα ληψόμεϑαι σολ-- 

λφ ΤΡ ἡβαίομδυ ὦ πωντες. εἴτις ὦ» λόγῳ οὐ ,ηβαλει, ὁ ὅσες ἐτλ 40), 

ἀϑήρ͵ διανατὸς χαιλιναγώγησαι καὶ ὅλον ὃ σῶμα. δου ων 

ἵπάσων Οι; χαλινοις εἰς ( φοματα βαΐλλομδν πϑὸς ὁ “πε 

ΚΙ 1. 

Ἄργμόνα, εἰωπτὸ εἰ εἰς δικοιοσίιίω, ζ Φίλος Θεοό ὀμληϑη. ὁ-. 
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τ αὐτοὶ ἡμῖν, ὲ ὅ ὅλον σῶμα αὐτῶν μετάρομδρ᾽ ἰδοὺ 

καὶ Ὁ πλοῖα τηλιζάυτα ὄντ, Ἰὼ ̓ὑασὺ σκληρῶν ἀὐέμὼν αυ- 

νόμδμα,, μετα γεται ὑσὸὺ ἐ ἐλαιχόξου: πηδαλίου ἃ ὅπου δ ἡ ὁρμὴ 

Β Τὰ ἀὐϑυνόντος βούληται" οὕτω Ω ἡ[λώστα μικρὸν ιϑδιος 2, 

καὶ μεγαλαυχέϊ. «ἰδοὺ ὀλίγον πὺρ ἰδλίωον ὕλίιυ δι αἰπῆει. καὶ 

ἡ [λώατα πὺῤ : ὁ κόομ Ὁ" τῆς ἀδικίας" οὕτως ῃ ̓Ιλώασα κα-- 

ϑιστετὰι ὧν Οὶς μᾶς 
ογξουσα δ ζοχὸν τὴ τῆς ἡϑυέσεως, κου ἱ φλογιζομδυ ἡλυποῦ Ὡ γον 

γηε: Πασα, » Φύσις ϑηδίων πῷ πετῶν οὁρπετῶν τ "α ὦγαν- 

λίων δαμαξται καὶ ᾿ δεδμαςαι Τῇ ἢ Φυσή Τὴ λιϑρθοπίνη" Ὁ δὲ 

[λώ σαν οὐδεὶς δειυ αται ὀὐϑοθόπων σδαρταίσοι ᾿ἀκαΐζαιίτον 

Γ κακὸν μέςη Σ ἰού ϑανατηφόρου. Ἐν αὐτῇ ἢ δλογοῦμδυ Ὁ Θεὸν 

καὶ πατερὰ, ὦ ἐν αὐτῇ κάταρ εν ὧν ἸΔι 0} Οι -᾿ 

τόματος ἐξέρχεται 4)- 

ὅδε μητι ἥ πη» ὠκ Ἴης αὐτῆς ὁπῆς βρύοι ῶ ἵλυκὼ καὶ τὸ πι- 

ἀρὸν; βιὴ , δαιλαται; ἀδελῷοι (λδῦ) συκὴ ἐλώας ποιῆσεῃ, ἢ ἀμ- 

πέλος δυκα; οὕτως ἐδεμία πηγὴ ὐλυκὸν καὶ γλυκὰ πορίσαι ὕ- 

δωρ.᾿ ἧς Οφὸς χα  ο ηοήμῶν ὁ ὧν ὑμῶν; δψξατω᾽ ὠκ τῆς κα΄- 

λῆς λὐύαφροφὴς ᾷ ς κα αὐγοτᾳο ΩΨ “οϑουὕτηπι Οφίας. Εἰδὲ 

Δ ὅπλον πικρὸν ἐχέτε καὶ ἐράϑέαν. ὃ» τῇ καρδίᾳ ὑμὶν, μη κᾳ-- 

τακαὺ γ.6)ε ΧΑ ̓ ψεύδεα κα κ᾽ τῆς Σληθείας" ὅκ ἔσιν αὗτη ἡ (9-- 

Φία δὐῶϑεν κατερχομδλύη, Νὴ ΝΥΝ οἰ ίγήος : ψυχιν, δαιμο- 

γιώσεης "ὅπου γα  ζῦλος καὶ ἐοάϑηα, ἐκξι ἀκατοιςοιεία κοί στῶν 

Φαῦλον θάμα. ἡ ἢ Σ δύωϑεν ὠφία τρετον. μ αἰ γ»ὴ , ὅζην, 

ἐπειτὰ ἐρίων, ἰιφως, ἀὑπειϑης, μεςὴ ὅλοις καῇ χα ρπὼν 

ἀγαϑῶν, ἀδιώκριτος καὶ ἀνυπύκριτος. ιχαρπὸς 3 τῆς δικοιοσύ- 

γῆς, ὧΨ εἰρίωνῃ ασείρεται Ὅς ποιουσιν εἰρίωυνν. 

Πόθεν πόλεμοι ἡ μάχαι ὧν ὑμᾶν ; ἔοι οὐ] άϑεν, ὡκ δ ἡδονῶν 

“ΠῚ ὧν "ΜΝ ΤηᾺ Όις μδλεσιν ὑμὴν; που ἔπε, και 

ἀκ ἔχεπε' Φονόγετε 7 [ ιλοῦτο νὰ Ὁ οὐ ̓ δαυαῶν θ)ιτυχέῖν: μά- 

χεϑε καὶ πολεμεῖτε, ὕκ ἐχπ δὲ͵ διά Ἂ μη.  αἰτεῖαϑαι ὑμᾶς" αν- 

τέῖτε, καὶ οὐ ) λαιμιξανεε, διότι κακὼς αἰτείαϑε, ἵγα ον ταῖς ̓ἐδὸ- 

Ψαις ὑμδ! δαπανήοητε. μοιχοὶ Κρα ̓μοιχαλίϑδες, ὥιδ οἰ δουτεῦτι ἡ 

Φλασελσθα, Ὅθοι Φε Θεοῦ δξην ὃς δὼ οὐὖ  βουληϑη 

εσίν ἡμδιι;, ἡ ἡ ασιλόῦσα ὅλον Ἂ σωμα, ὦ { ᾿ 

Ἔ : 

2 εἰτὶς σοφὸς ὁ 

ἔγιςήμρν, δκ- 

ξατω. «.} 

τέχθοά. ἢ 

4 
2. {|3.}} 

χ ἐκέπ ὦ. ζι 
ὰ ι Α 

Κι κριτής. σ]» 

ζι. [ω 

4 σὺ σὲ ς" 

χεῖ ὁ 

κρίνων Ἠν πλη- 

σίον. σἹ.Ια 

Ὑ καὶ αὔρχον. “7.1 

δ πηρθυσύμαϑα 

εἰς πίω δὲ πίω 
πόλιν, καὶ ποιή- 

σορϑυ ἐκεῖ για 
σὸν ἕνα, χαὶ ἐκ 

σπορδυσύμεϑα, 

ὁὐ μὲ τὰ 
μᾶν. ,. 

ὦ τἧς. τ. 

8 ζάσομᾶν, καὶ 
ποιήσο,ϑρ. 1 

9 κατακαυχῶ- 

49ε. 

ἀ᾿ ε΄ 
4. δ,.15 

τ ὑ. ὡς πῦρ 
᾽ ͵ 

4 ϑησαυφάσῶωτε, 

«. 
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ΤΥ ΝΣ ΤῈ κόσμου, ἐχθρὸς ποῦ Θεοδ καϑίςαται. ἡ ἤ ̓ δοκεῖτε ὅ ὁτι Β 

κενως ἡ »6αφΦή λέγ, “Πρὸς φϑύνον ὀληποϑεῖ Νὰ πνόμα ὁ ὃ α- 

Ἴῳκησεν ῳ ἡμῖν; μείζονα δὲ δίδωσι λαδαν δεὸ λέγ, Θεὸς᾿ 
ὑπερηφάνοις ἀνῆωτασσεται. . ᾧπεινοὶς δὲ δὲ δῶωσι :χάθαν. Υπο- 

τάγητε οὖ τῷ Ὁ Θεῴ, »Ἁὐτίφητε τῴ διαξόλῳ, καὶ Φώξεται ἀφ᾽ 

ὑμὴν. ὀμρίσατε θῶ; » ἴφᾳ! ΣΡ ἐΕἰ ὑμῶν. καϑαράσατε χεῖρας 

ἀμδρτωλοὶ, Δὰ αὐγνίσαιτε καρδι ας δίαψυχοι. ̓ταλαμτωρὴ στα τε 
(ΑΙ ᾿ πεν ϑήσουτε Ἢ κλαύστετε' Ο ως ὑμὴν εἰς πένϑος Μεσιξας 

Φητω, ὦ ἡ Ἶ λαρα εἰς κατήφειαν." ̓ἰἀπεινώϑνπε ονωπιίον 4 Κυ-- 
ἔίου, καὶ ̓ ὑψώσᾳ ὑμαί, Μὴ καταλαλέτε δλλήλων, ἀν 

φοί :ὄχατα λαλῶν ἀδελφοό,' κα κρίνων Φ ἀδελφὸν αὐ, 

καΐζαλαλει γόμου, καὶ κρίνει γόμον εἰ δὲ νόμον κρίνᾳς,᾿ ἐκ εἰς 
ποιήτης νόμου, δλλὰ κριτής. εἰς ὅξιν ὁ ὁ νομοϑετης᾽ ὸ ὁ δαυαμϑρος 
στ στα! ῶ ἀπολέσαι. ̓ συ ες ἃ εἰ ὃς κρίνεις ᾧ ἕ ἕτερον ; Αγ νιν 
οἱ λέοντες, Σήμερον᾽ καὶ. αὐφκον᾽ 'πορδσωμεϑα εἰς τίω δε 
πόλιν, χαὶ ποιήσω μδ ἐ ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα, ᾷ ἐμπορώσωμεϑα, 
ὼ κερδήστο δι" (δἵπινερ ὧν ὀἰλισαιϑεῦ Σ Εἰ τῆς αὐὖρμον" ποίᾳ Ν 
ἡ ζωὴ ὑμὴν; ἀτμὶς γωρ ὅξιν ἡ παεθς ὀλίδον Φαινομδυν, ἔπει- 
τα δὲ ἀφανιξομδυν γδ τὶ 4: π' λέγφνυ ὑμας, ων ὁ ὁ Κύρκος ϑελής 

σῃ , καὶ ̓ζσωμδν, ο ποιήσω μῶρ Οότοἡ ἐκεῖνο. Νιῶ 3 κῷυ-- 

, λέῖοϑε ον ταῖς δλαζονείαις ὑ ὑμῶν. πᾶσα ἐκαύχησις ζια τη “πο--᾿ 

γηροὶ ̓ὅξην . εἰδότι οὐὖ κι λὸν ποιὰν καὶ μη ποιοιιυτι ἁμδρηα 

ὠυπὸ ὄξιν. Αγ γιυ σὶ πλούσιοι, κλαύσττε ὀλολύζων- 

Τὲς ΌΣ πὸς ζαλαιπωθέαις ὑμὴμ τῶ Ταῖς ἐπερχομϑρίαιρ." δηλου- 

( ὑμὴμ σε “ΟΝ »Ὸ ἸΟῪ ἱμαπα ὑμῶν σητδρατὰ γέλρνεν' ὁ χρυ 

σὸς ὑμὴν καὶ ὁ ἄργυρος καϑζωται, κα κρὸ ἰὸς ἀὐτωὼν ἐς μδρτύθμον 
ὑμῖν ἔςου, ὃ Φαγεται ταὶ σεέρκας ὑμ)δὼ 

τὲ ὦν ἐπάταμ ἡ ἡμέραις. ἰδοὺ ὁ μιοϑὸς δὴἢμ ὁ ἐργατῶν ὧν ἄμνησευν-: 
τῶν τας χώρας ὑμῦμ, ὁ Ο ἀπερερημδιος ὁ ἄφ᾽ ὑμῶν, κράζει" κὶ Ὁ αἱ 

Οβοω δὴ ϑεριασαύτων εἰς (δ τὰ Κυρίου σαξαωϑ. εἰσεληλύ- 

5 ὀὑτιταοσῦς 

ἀδυον. 

4 ἀδελφοὶ 
. ῥόον. 

ὉΒ δ. Ἐσρυφησαῖε οὶ ἡ γῆς, Ὁ ἐασαταλήσεοιτε" ἐϑρέ 
τας καρδίαις ὑμὴμ ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς, κατεδικαάσοδε, ἰφα. 
γδύσουτε 7. διχαιον ἐκ ᾿λὐτπιτάοσεται ὑμῖν. μακροϑυμησαῖε οἰ, 
ἀδελφοὶ, ἕως ᾧ χρροισίας τῷ Κυφάς. ἰδοὺ ὁ γεωβηος ὀκδί. 

Κις 

ως πῦρ: ἐθησσιυθάδει-. 

κς 

« 

«ς 

Γ 

οἱ 

α-πεβ...8 

Ῥωμ. "ἢ. ᾿ 

ἀἁ.Κορ.οὴ ἃ 



ΓΝ πΞ 
71 

Γ 

Ματθ...2 

Μαρ.5.8 

» 

Ι Ὁ γιδασιιζια 

λυκ 1.Δ 
Ὁ δ 

᾿Σ 
ων 

Ἔν" 
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ΧΙ Φο έμιον καρπὸν Ἴ"ς 7} 70) μακροθυμῶν ἐγ ᾿ ἀυπὸ ἕ ως δὐ 

λρίξη ὑετὸν τσεσῖμον ἢ ὁ ὄψαμον. μακροϑυμήσαϊε᾽ ἐὺ ὑμεῖς, 

οηοίξατε ταὶ καρδίας ὑμὴμ,Ὁ ὅτι ἢ ὁ αϑροισία τὰ ΤᾺ Κυελου ἠγίρω. 

Μη ̓ σενάζενε κατ Ἰλήλων ,ἀδελῷοι ἵνα μὴ ̓χατακριθητε ἰδοὺ 

κριτής “99 ὁ Νβϑυρών ἀνα ὑπόδημα λαίβετε τὴ τῆς ἸΟΥΘΗΣ. 

ϑείας, ἀδελφοί, μου, καὶ τῆς μακροϑυμίας, ὧν «αεϑφηταρ, 

οἱ ἐλοίλησειν πὸ Ὁ ὀνόμαΐιε Κυρίου. ἰδοὺ μακαοζομῖρ οι ὑ- 

πομδύονταρ. τίω χπνομόνίιυ ως! ἠκούσατε, καὶ Υ τέλος Κυ- 

ἔμου εἴδετε, ὅτι “πολύασλαϊχνο γος ὅδιν ὁ δ' Κύοκος καὶ οἰκτίρμων. 

Τρὸ παύτων δὲ, ἀδελφοὶ μου, 'μὴ ὀμνύετε μήτε ᾧ οὐρανὸν, 

μήτε ἴω γίω, μήτε ἀλῷ νὰ ὃ ὅρκον" ̓ἅτω δὲ" ὑμὴμ τὸ γαῇ, 

ναὶ, καὶ Σ οὐ, οὐ" ἵνα; μὴ εἰς υὑπυύκρισιν ̓ πέσητε. κακοπσϑε! τις 

ἐν ὑμῖν; περσευχέάτ. ὀὐϑυμεῖ πς: ψαλλέτω. ἀσθενείας ὦ ων 

ὑμῖν; χυθϑσκωλεσοίοϑτω οὖν πρεσίβυτέροις τῆς ὀκκλησίας, καὶ 

«υεϑσευξαεϑωστων ὁ ἐγ. αὐτὸν, ̓ἀλείναντες αὐτὸν ἐλαίῳ ν Τῴ 

ὀνόματι τ Φ Κυρίου: καὶ ἡ ὄχ τῆς πίςεως σωσᾷ δ κά κάμνοντα, 

καὶ ἐγερει αὐτὸν ὁ ὁ ΚύραιΘ’ κ ἐν ἁμδρπας ἡ ἢ πεποιηκῶς, 'ἀφε- 

ϑήσεται ἀμ δξομολογεῖϑε; Σλλήλοις δὲ  ϑρατβωματα,ὺ 

δχεῶε υὑπτέρ Χλλήλων, ; ὅγτως Ἰαϑητε. πολὺ Ἰορ δέησις δυο 

ἐνερορῳδύης Ηλίᾳς ἀύϑεθοπος (ὦ ὁμοιοπαιβής ἡ ἡμαν, κα προσέυ 
᾿ ἄφην τ' 

: τὰ βνἀνδοσηύξα το τ (ἐ ΜῊ βρέξαι," καὶ ΡΝ ἐξρεξεν οὶ τῆς, γ"ς 

ἐνιαυτοῖς Τρεῖς (7) ἡ μίας ἐξ: " ̓πάλιν,σσοφσηυξαηο, κὶ ᾿ν ̓ 9- 

ρανὸς ὑετὸν. ἔδοωκε, ἡ ἡ 7» " ἐδΆρίρησε ( δ καρπὸν αὐτῆς. ᾿ἀδελ.- 

φοὶ, ᾿ἐανες ὡψ ὑμν: πλανηθῇ, δ υτο τῆς ̓ ἀληϑείας, ὦ θ ιρρε- 

ν τὶς αὐξ' γινωσκέτω ὅτι ὃ ὁ Θηιορέψας ὡμδρτωλὸν ἐκ “πλά- 

γῆς ὐηδ ἃ ὠδιν σωσά υχίω Ἔκ ϑανώτου, χαὶ [καλύψᾳ “λη- 

Ἂς ἀμδρϊεώ γι 

ἰωκαῖθα ϑϑνονι ἐρράφνϑι ῳΨ σίχοις σμᾷ. 

ΩΝ ΄ 

κ τὸ 
οἴ, 17 

4 κριϑῆτε. ὦ, 

τ ὑὐσοραίναν- 
τας. σὶ. 1.16.1. 

δ᾽ πολυδυ- 

αὐλαιχγος. 

α.3 

κι ! 
ὁ λοηρς, ταὶ 

τε . ,ὕ 

7 “ὦ χῦ Χρι- 

ΟΟἿΥ. Ι΄ώ 

8 αφεϑήσον- 

Ὑ}} . 

"οι. “1.1.1 

“ ὐετέν. δγυμα 

9 αἰδελφοῖ 
μου. “.1.1ᾳ 

"ἐσο γῆς. “ἢ. 

εἰ 

ἢ ἀντ, “λοις 

α΄ περὶ ἧς ὦ Χειῷ αὐα βυνήσεως ᾿ καὶ αὐδὰ ὑπομονὴς πει-- 
͵ 

᾿Ὶ Πιεὶ ἧς ποὺς ὀχοτας ̓ νοταγῆς καὶ φιλωλοφίς καὶ 
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αἴγέου Ὡστοσέ δου Πέξου Ἐλιφολῆς. 

ΑΎ ΤῊ Ν ἸραΟΝ ὁ ὃ κἰφαικαίδιός Πέζος ζε οὖ τῇ διὰ ασορᾷ οὖσιν 

λα] ουδοοις χὰ ρόμϑμοις Χ διςανοῖς φαφέ δὲ τίω πουχῶ φδασκα- 

λικῆν, ἔλτφηείζων αὑτουὶ, διεότὶ στὸ ἰουδοων ᾿λϊσευσὸμ. χαὶ πρϑα τον 

Αὐ μϑὺ Ἰρηὴζὰ χαὶ πὐτοδείκνέσιν ὁπ ἰξ εἰς ὃν Χ διςὸν πἰσις Ὅσο ὙἿ πυθ9- 

ἜΑ να τ χαὴ δὺ αὐτῶν ἐμάωυνν ἡ 9 τῷ ἃ οἷ μίϑιτος αὐτο λύ- ν κι 
᾿πρῶσις. ἃ ὅτι αὑτῶς αὶ Τοῖς ἔϑνεσιν δὐηγίελίοϑη ζ(ὶ πϑώτα, εἰς αἱ ϑχιϑυμοῦσιν ἀγίελοι ποῖδα.- 
χύνψαι εἶτα συμβουλθύσας, ἀξίως Ὀδκαλέσθμτς ἀὐαφρέφεοϑει, παοοβέπει κὶ χ) βασιλέας 

τί μᾷν,γεοδιξί τ τὴ λῤδάσιν ὁμοφρφσεούζευ κασαγίονᾷ. χαὺ εἰς ἴᾳ ἢν πϑραμίσας 
ὀλίγα, σημιαήνᾳ ὃ ὅτι χαὶ εἰς ὧν ἄϑάν γέγρνε ΤΥ Κυείου ὃ κήρυγμα Οτνείας καὶ ἀύα.-- 

ςυσεως: Ψα Χ) ὸ οἱ αὐροϑαυνόντες ἀῥα φῶσι, χριδῶσι κδὺ ᾧ ῷ σωμϑὶ αί, τῇ δὲ ριτι τὴς δας -. 

σεως δια μμξίνωσι " χαὶ ὅτι ὦ τέλος πόρτῶων λοιπὸν "χὰ ἃ ὀφείλοισιπόρτες ἔτοιμοι γίνεα ζ, 

ὡς λοορν Σιποδώσογτες τῷ κριτῇ: χαὴ ἐῶ δὰ. ων δχιφολζω. 
ΓΝ 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ. ἘΓΞ ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΗΝ,. 

ΤΟ ΙΣ ἐκ αβιομῖς τοὺ τ κι ὡς ὁ μακοίοιος Ἰλκωξιρᾷ μ" ἐκεῖνος αδὺ 

χορίζως πᾶσι ζοῖς ποὺ τίω οἰκου «ϑμζωυ. καλριχοῦσι [ουδιαῴοις ὁπουδύποτε οὖσιν " (τ δὲ 

ἀφωφισμένωςζοῖς χλίμιουσι Πόνρυ Γαλατίας. “ἢ 5 Πώρου δὲ πρϑσζίγησι Γαλατίας, ἐπειδὴ 

8 χαὴ ἄχλη χτ' Κέλρις Γαλατία, ἥτίς ὺ ὀγήτως Γαλατία, ἐφ᾽ ἧς χρὴ οὗτοι κεετῳ κίαϑη.- 

σὰ εὐγαῦϑα, ζουτοις δώ ζοῖς ἔθνεσι χαὶ γοἷῖς λοιποῖς ζοῖς ἐκειμδῴοις εἰν τῇ αροϑχοα φὴ ὧν 

9.9» μι μὐὼ2. ( Διρώκϑρνος δπχιζολῆ.. 

κεφάλαια ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΒΠΙΣ ΤΟΛΗ͂Σ 

᾿ ἔχοντα ὑπ διαιρέσης. 

γα) κας συμ πδελφοραῖ, . Περὶ δῆς ῳοὸὺς ἅπαντας ἘΣ) ἐι- 

᾿κοίς αἰεξικακίας, ἡςἼψπος ἰῶ καὶ ὅχι Νῶε τ Θεοῦ φιλα;- 

δρωπία, ἐφ᾿ ἡμας ; δὲ καὶ διαὶ τῷ βα δίσματος ζ4 Χειςς 

ἐασμών" καὶ αἶδα σωτηοκωδοῖς πίςεως πυϑοχα τηγγελ- 

εδῥης ἐσὺ Δ πυροφήτῶν. 

Α΄ Τερὶ ἕλσιδὸς καὶ ̓  ἀγιασκιοῖ " τῆς πε ὀφειλομᾶμης δχὶ τν τὴ ζο- ᾿ συμπαϑεα, 

͵ Τίερα ὑποϑεσιως φαυλωΐ. Ὡρα ξεων καὶ ᾿ ὑπάναλήψως ὼς 

γ᾽ Τερὶ ἢ ἐπαξίως τῆς ᾧοϑεσίας ζίῷ ὧν Χριρῶ, ποὺς ὠφέμαν ἡ »νδύματι καρπῶν, κα' τί διαφοραν ΤᾺ χρρισμάτων. 

Οπ. χοινωγίᾳ τὴ «ρὸς Σ Χοιοὺν; κραφην ἣ χρὴ Τ φισικῶν σα- ε 

Ῥσιᾳ αἱσφαλοιξ αὐαςγοφῆς. 

καὶ χω ἔξωϑον εἰς δοξαν Θεού. 

ϑῶν" ἐλπίδι τὲ εἰς αὐδιφέρον τας παρ᾿ ἑτέρων παλας. 

ϑεοσίξείας. " γῷ, Τερὰ δούλων ὑποταγῇ ς, καὶ αὐ ἐεξι- ΝῊ αραίνεσιε 4 φεεσβυτίρων αἴεῖ ἔχισκοηνς ὶ ποιλωΐᾳ. Ἐν ᾧ, 

κάκου ὑπομονῆς διὰ Χειρῖν. μέρ ἐπι ἀκοὴς γαναικῷν, 

καὶ ὁμονοίας τὴς παϑὸὺς ζις αράρας, καὶ σωτηρίας τῆς ἐν κην τίω κ᾿ δαζόλου. 

Ὥνϑύματι εἰς τῦπεν Σαῤῥας . Τερὰ τῆς αὐ δρῶν ἀγροῦ εγυ- τὰ αδ τελοιωύτως Δ περιοόντοων: . 

Κιπὶ, 
Μ΄ 

ΚΟΥ κοινῆς πατῶν Ὡδθς ἔκαιον Ὀωπηνοφροσώωυης εἰς νἱ- ζ' 

Ν 



᾿ ΤΡ Ττ ΤΡ Α ΤΡ ΜΎΘΑΙ ΤΤΡΥΚΟΡΖ τι ΚῚὉΡΓΥΤΑῸΝ τττοσ π ΚΣ ΥΣΚΣ ΣΣ ΣΩ ΟΣ  τΣ ΣΣΣΣ Σ ΣΧΩΣΣΣ ΣΙ ΣΑΣ ΖΩΣ οὐ ουτ ν σςθοποιποαος ΣΟ Τὴ 
ἀνα τ σονα ἀρὰ ἠδ τι γεητ ὕες .- τ ἀπ πον ὩΣ Ὲ ἐΥ ΔΗ ΊΚμΙ δ οὐ δλδην ἐηνρον ΒΒ ἶ ἜΣ 

στ οὃἃὕὺτ΄ᾧἷἷ- --πτοστττιττοστο, τς πεττθσσσστας στὸ το ς : Ἶ ν᾽ τὸ 

τς ὑν" Ἕ ΤΡΟΣ Στόςολος ἴησού Χρκςοό, 
ὍΔ ὠνολεκτοῖς πωρεπιδήμοις διααυοροις 

Τόγηου, Γαλφτίας, Καππσαδοκίας, Α-- 

β δίας, ὃ Βιθωωίας, ἐλ ̓χυδόγνωσιν᾽ Θεὲ ρρών 

παΐὸς ὃν ἁγμίάσμᾳ πνϑύματος͵ εἰς ὑ- 
» νι ὃὅλΔ ν ὧ) οἴ εἰ 

. πακοΐίευ χα ῥανίοσμον αἱμοτὸς ἴησο 
.: Ν Ω ! 

Χεαςού: χάξας ὑμην καὶ εἰρίωϑη πλη- 

βιορ«Α 

ἐφισια. 

πίδα ̓ ζωσαν δὲ λμα ςεἰσεως ἰησοδ Χο ςοδ, ὡκ γεκρών, εἰς κλη-- 1 ζωῆροιγ 

“Ϊ» “ 3 Ε) Ν Ι 3 { ) " 

ογέτῳ, ὃν ΓΑ αγωλλιαοὃε ὀλίφον ἀρ 
9 εἴ ὅξον ἀξ), ̓'λυπηϑέντες 3 λυπηϑεγζαζο 

4γ.. 

4 δ » “΄Ἄκλὶ ὁ ἮΝ . εὖ γ7 λε ὦ . 

Ψ ἴησοδ Χοκςοόδ'ὃν ἐκ εἰδότες αγαπατε, ἃς Ο
Υ ἀὐρῖᾳ μιὴ ορῳν-- ἰδόντες εν 

δι Ὁ “7 2 ε “" .« Νχγ,λ ΝΡ» ; 

' τὰ δόξας, ος ἀπεκαλύφ 8» ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ἡμὰν Ὁ διηκονοίω. τ τὔνιλευαῖ 
ἜΡΞΞΣ ἿΝ ἊΝ ε “Ὁ . “» Τ᾿ Ι εν » ᾿ . 

ἜΜ" αὐτὰ, ἃ γιῶ δϑη[ἐλη ὑμῶν δια Δ δαήερισαμϑμων ὑμας ὦ 

ὶ ᾿ ᾿ 

ἐν ᾿ ᾿ 

καρ δος ἐξ του τς νος μηρί εεινς ἀπο τὸ ,, τος μὰ χορ σον ας ἀ Ὡρρθο ἀρ ὡς δ ἐπ ΑΣ ἔς, σον) εξ Σ ΕΣ: 

᾿ χῷν β' 
ΠΕΤΡΟΥ͂ Α. . Ις1 

πνϑήματι ἀἷγί ω Συτοςεολένῖε αἰγὶ ὀύρανξ, ἐς ἃ οὐ χιϑυμοῦσιν α΄ 

γϑοι τὔρακύψαι ; Διὸ δϑαδωσρίμϑροι τας ὀσφύας τῆς δια- 

νοίας ὑμῦμ, γήφοντες τελείως ἐλπισωτε οὐχὶ τίω Φερομϑυίω 

ὑμῖν χά Θαν ον Σποκαλύμᾳ ἴησού Χοικςοδ, ὡς τέχνα ὑπακοῆς, 
μὴ συχημαζεξορμϑροι ταῖς ἀσοόΐερον ον Ἠὶ αἰγνοίᾳ ὑμὴν ὦ ι- 

ϑυμίαις, “λα κι τὸν καλέσαντα, ὑμᾶς ἅγιον κα αὐτοὶ ἅγιοι ον 

εἴπϑια, ποίση Δμαςροφῇ βυήϑντε, διότι γέχραπθαι,  Αγιοι “ υ εὐε ὁπ « Ἰπλὰ α 

ἐγὼ ἅγιός εἰμι. Καὶ εἰ πατέρα οἰχικαλέιϑε (Ὁ) ἀἰπσοόσωπο- ΠΡΟΣ 
λήπῆως κρίνοντα καὶ ὁ ἑκα σου ἔργον, ἐν φόξωῳ “ὃν Δ χρῥοικίας τ 

. ὑμὴμ χρόνον δύαςράφητε, εἰδότες ὅτι οὐ Φϑαρτοῖς Ὄργυρλῳ ἢ 
Δρισίῳ ἐλυτρωϑήϊε ὡκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναςροῦγης πὶ - 
παξοιδοτου, δλλα ζεμίῳ αἵματι ὡς αἰμνοΐ ἐμωώμου ᾧ ἀασ!-- Δ “ΤῊΣ 

λου Χριςοΐδ, χσοφεγνωσμένου μϑ᾽ τοο9 καζαξζολῆς κόσμου, πλὴν 
φανερωϑέντος δὲ ἐγὶ ἐοάτων Τὴμ χρόνων δι ὑμᾶς (ὗν δὲ αὐ- τοι αν 

γπρὰγ τοῦ "πιςεύοντας εἰς Θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ὠκ νεκρών, κὴ δὸ- ραν 
ξαν ἀυτὼ δόντα, ὥςτε Ὑ πίον ὑμὴμ νὴ ἐλπίδα 1) εἰς Θεόν. Τας 3 

ψυχάς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοὴ Φ δληϑείας δεῶ τιν ᾿μδὸ: 

τὸς εἰς Φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ὦν χαϑοιρας καρδίας εἰλ-- 

λήλοις ἀγαπήσατε ὀκτενῶς, δΔυαγεϑωνημῆμοι ἐρι ὧκ ασορας᾿ 

φϑαρτὴς δλα ἀφϑάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεού ᾧ μῆϑοντος 

δαλοῖς ὅς, εἰς ἢ αἰῶνα. διότι πᾶσα σερξ ὡς χόρτος. νὴ στῶ σοι δόξα, 'δω- εἰὰν τὰς 

ΡΣ φροόπου ὡς δώ ϑος χύρτου. ὀξηρανϑη ὁ ϑρτος, ὃ ἡ ἀγϑὸς οἰμλνς "ΠῚ 

᾿ς ῥῥξέπεσε' τὸ ἢ ῥῆμα Κυδάου μδμ4 εἰς τὸν αἰῶνα. ζὅτο δὲ ὅξι ὁ “ὦ 

γ᾽ ῥῆμα τὸ δ᾽ αἰελιοϑὲν ἐς ὑμᾶς. ᾿Αποϑέμϑυοι οὐ πᾶοϑ β' τομτα 

δος καχέαν (ἢ παύτα δόλον κὶ χοκρίσφς (ὃ Φϑονοις γὺὸ πάσας κα- εἶμ ἢ 
ταλαλιαξ, ὡς δρίεβύνητα ϑρέφη, ὁ λογικὸν, ὠ δόλον γαΐ λοι ὠμὰ 

κα σωροί, οἰπποϑήσοί]ε, ἵνα ὧν ὠυτῷ αὐξηνϑησε, εἰσῷ ἐγεύσαϑε ὅτι χρηφὸς. 
Τλαὴνν ὁ Κύριος χσθός ὃν χοδϑσερχὸ μϑροι, λίθον δῶντα, ὑπὸ ἀνϑρώ-- 

πῶν μδιὺ Σοτοδεδοκεμασμιένον, κῦϑα 3 Θιεῴ ὠκλεκτον, ἐνΐεμμον, 

᾿κ4). Ὁ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδὸμ εἴθε, οἶκος πνδυμιαΐοκος," ἷε-. ἔπεα, 
φοίτευμα ἄγον, ἀνενέξοι πνϑυμαδεκας θεσίας, ϑὐπρος δέκτοις. ὡ 

νχαφὴν. πὸ Θεῷ δια ἰησού Χο κςού. Διὸ ἡ αἰϑαέχᾳ ᾽ν τῇ γραφη, ἰδοῦ « σόν», ἘΠ Ρτνς 
ᾳ. ᾽ νι ἢ Ψ. |π ων 2 γ] ες 

ἕεϑημε ον Σιων αίδον ἀἰκρογωνιάϊον, ὠκιλέκτον, ἔντιμον Νι ὁ πι- 

φευῶν ἐπ’ ὠνπὰ, οὐ μη κατωφεωθῃ. Ὑμὴν ομὐ ἐὲ πρὶ ὍΟἰς “π- 
: τς ΚΟΠΙ. 

Ὁ 

ῥωμιϑι - 

ξ ἢ εἰ ἥ 



Αλερξ ἘΘΡ ας ΣΈΟ Ν ἘΡΎΜΑΤΟΣ τ ΜΠ Υ ΤΣ ῃ- 

ΠΈΣΗ δ ἣν Ἢ οὐ μὴ ὙΨΡΝΙ ΤΉΝ Ν δὰ ἀρ μδδὰν: ἿΝ ΤΥ “ ἸΡΗΛΝΕΡΙΕΝ, ΠΡΟ ΥΑΙΝς ἜΠΡΑ Σ ἈΡΤΡΣ ἐδ ΑλΜτ ΤᾺΣ ἐραέκς τότ ξ νὸν Κα δ ΟΣ μΕθυτον ΠΕ ΖΣΩΩ ΝΕ ΣΙΣΣ 

ἐμά δ τον τγλ ΓΕ ἀεον ᾿ 
τι ; ΤΡ ἘΡΕΡΕΣ ὩΣ ΕΝ ΕτΝ πον ΩΣ ΣΣΣΩΣΩ 

- ᾿ ΡΨ ΡΣ 
: 

ον Ο' Ἶ " εὖ «ν; β 
12 . ἐΠΙΣΦΟΛΗ 

ἀρεσες --" ὌΝ ΝΣ Χυὸ Ὑ 

ων ΕΠ ᾿᾽ ᾿ ΠΕΤΡΟΥ Αἂ.. Ἰὰ 

φὰ δὴ; πὰ ςευοισίν' ὦπέ! υσί Ἢ ὀλίϑον ὃν ἀπεδοκὶ μασὰν οἱ οἱ μϑθιω- ἃ λίϑος. Ιγ Ἔ π᾿: δὴ Ὁ 9 ἀρὰ 

8. κα. ; ἔφωος ν 
᾿ ἰσκοπον γὺ ᾿ ε, 

μρὸ Ἐν Σ Γ ἀπε ἐγβυήϑο εἰ εἰς κεφαλίω γωνίας, Ὸ ᾿ ; ΤῊΝ, ᾷ ψυχῶ Γ᾿ ν. τ ὨδΩς ὯΝ ὩΣ". : 

Ἡσαΐν Ὁ 
ἴξιν χαρὶ ὑπὸ αὐ ρδυαι ζῖς ἰδίοις ἃ δράσιν, ἥ ἥα κα εἰ πινὲς ἀπειϑου- Σ 

᾿ ῥωμι 5: ὑβῇ: ς καὶ πέτρα. σκαγδουλρυ" οἱ ὶ πνϑϑσκόηθοισι τῶ γῳ, ἀπει-- ΝΣ ᾿ ΑΘ λόγῳ δὰ ἐπ ΕΗ 

Ὄρους ΦΑ ῊΩ ϑοιώτες εἰς ὃ ΚΟΥ ̓ ἐτέϑησειν" ὑμεῖς φ ,Ἄύος ὀκλέχτον ̓
βασίλφον 

᾿ “Ἱ χῶν θύαςφοφῆς δύφ, λόγου 

ὑξοδι),Α 
ΧΕρ ϑήσωνται, ἐποτῆ σαντες πίω)ς ῶΨ φόξζῳ ἀγνίω δύαςο 

' ᾿ἱερῳτευμα, ἔθγος ἃ ἅγιον, λοιὸς εἰς «ὐδιεποίησιν ἢ ὅπως ταῦ ϑρεταρ ὩΣ | Φ ᾿ὑμ." ὧν ξ ἔξ δὰ πὴ τὰ 

ὀξαιξείλητε τῇ ἐκ σκότοις ὑμας καλέσαντος εἰς “ὃ ϑαιυμαςον 
᾿ οἱ 5 οὐχ ε : “ ἐμπλονης φράχων, καὶ πε- νυ κρὸ) 

ΣΝ ᾧ. ο 6Ὰ ὡς χρυσίων, ἢ ἐνδύσεωῳς μαπων κόσμιος, ΔΑΝ ὁ κρυγῆος 
ΠΠ . αὐ 7. Φώρ ἱ ποτὲ οὐ λαός, γι δὲ λοιὸς Θεοὸ "οἱ ῥκήλοημιε- 5 ᾿ς ηῆς ρδίας χιύϑροηὲς τὰ δον 

,»» γι γι ἢ ἐλέ ϑέντες. ̓ Αγαπηὶ, ̓ ῳϑρακαλὼ ὦ ὡς πουροίκους καὶ τ αδελφῶ. : πο μύ κὸν » ᾿ ἴῶ ΤΟ εν Ὁ) ἢσυγιξ 

Ῥωμιγιδ χϑλεπιδὴ ; ᾿ὠπέ δια ΤᾺ κικῶν εἰ χεϑυμιῶν γ ͵ ἌΝ δὰ τ ονΘ πίοι» Ὁ Ἷ ἔρις κι ον ϑϑ τ Ὁ μὴν ποτε 

ἡ ὦ ΒΟΝ ἴοι! ἀπε χθθυα Ὁ} 60 μιῶν, αἵτινες καὶ αἱ ἅγιαι γωυάϊκες αἱ ἐλπίξουντει Φ)5ἢ τὸν Θ 
ςραἸδύονται Τὶ τῆς ψυχῆς, τίω Δὠαςροφίευ ὑ μὴ ὁ ἐγ ΓΝ ἐθγς.- 

ν Θεὸν κόσμοιο ̓  - 

ν 
45 . αὐταξ; αὑστστοιονύ μδυαι ζοῖς ἰδϑοὶ λὐδρά

σιν,᾿ ὡ »» ὡς Γεν...Β 

! ος ΟΥ̓ ἔλϑντες Χ' λίω, ἕα ς᾽ ὦ ὠικαταλαλοῦσιν 
ὑμὴμ ὡς κα κοτι-- 3 ΠΕ. ᾿ ς ἄῤῥα ὑπὴ 

Μματ..Β Γ΄. ὧν γὍι λῶν ἔργων ἐ πῆ θύσαντες δυξασωσι ζΘῳνς Ψ ᾿ Ἐν ΘΝ ἀν. ἐξ ει τ ἢ καλοῦσοι, ἧς ἔγβυηϑντε τέκνα, 

δ ΔΒΑ ΗΣΝΑ ἡμέρᾳ δπμκορῖ: Ὕ ποτοίγητε οι 
πάσῃ Δὐϑδρ»πίνη κησά, σἽ τὐλει ".8 μ᾿ μ᾿ Φο οὐμῶμαι, 

μηδεμίαν ἢ γα ΟΞ ακρζα 

ΝΣ “διαὶ τὸν ὃν Κύφον' Εἰτε βασιλεῖ, ὡς ὑπρέλοντι" 
ΕΣ ἡγεμόσιν, Ε ς Ἰ. ἀρ ἢ ἐμ ω σικοιιστες χα γνῶσιν, ὡς ἀσϑενεςέρῳ σκόυει 

Β 

' δὲ ἀμ Ὁ' πεμιπομροις εἰ εἰς ἐρίου όνλ μοι κακοποιῶν, ἔποινον 3 ἘΝῚ Τὴ μέρ, Δι εἰ με αν ἢ γῇ τῶ ΤΠ ν ἦν 

ι΄ ἀγαϑοποιῶν: ὅτι οὗτως ἔξ ὁ ϑέλημα “Ὁ Θεοό, γα ϑοποιοιι- ΟΝ ΣῈ ὅδ πε μα ων πιῇ οὐλονῦν 

Ἂ τας ̓ φιμοΐν Ὁ τὴν ἀφρόνων ἀὐϑρῶπων ἀγνωσίαν" ἀπ οεἢ γί, ἡ κατθα «σλατν ᾿ ἡμὴ! ὁμόφρονες, συμπαϑεῖς »Φιλαίδεχφοι, εὐ- 

ϑεροι, ὰ μὴ, ὀλικάλυμμα ἔ ἔλοντες ΕΣ κακίας τι ἐλάυϑε Ἴνα ἃ “; οἱ, ̓Φιλόφρονες, ἫΦ ) δυτοδιδόντες κοικὸν ἔχ; ̓ κακοῦ, 
Μαροι ἐ- 

᾿ ἷΝ 
"ΜῈ: γε: ϑοθανι 

χα χα. 

| Ῥωμιιβ.Β ρίαν, ΣᾺ ὡς δδυλοι Θεοό. Πὰν ταρίεμησε τε. Τίω ἀδελφό- ς ἐκληρῶϑ ὑγι " τ τα Εἰ μὴ “ Ἅ  δὐλοχρειπὸ, εἰδὸς. ἐ ΠΑΝ 

. Η͂Ν 

ἐκληρωϑητε. ῃ 
α. ὅσ. ε. 

' Ἐφεσισ Α Ἧι ἀγαπᾶτε. Τὸν Θεὸν φοξέιϑε. Τὸν βασιλέα ζεμ
άτε: Οἱ “ ἵνα λογίαν κληρονομιήσηρε ΟἿ» « κματθ.ε.2 

' ᾿ κολοφι γιὰ 

ϑέλῶν ζωίω ἄγαπαν Ὁ. ἰδ
ξιν ἡ ἡμέρας ἀγαϑαῤρ, ποιυδοὶπτω 

γίωυ Ἐ4.λ}.Ὁ ᾿ 

Ἱ ς ἡδλ οἰκέται, αὑποταοτοιδροι ον παντὶ ἰφόξρῳ Ὅς δεαπόταις οὐ μό- λων ὐὐδρ ϑργὸ κακοῦ ν ᾿ β 

' βκο δῦ γον ζοις ἀγουϑοῖς (η͵ ὶ οὐ χιεικάσιν, Ὡ λα ὝΣ σκόλιοὶς" ̓ζυπ » | Ὁ αὶ ίλη αὐτὸ ἐλ μὴ λσλῆσαι ᾿ δ 

) 
δὸ λον. ̓Ἑκιρυνάτω Χὸ κακοῦ, χα πονησοίπτω εἰ κυ γ διε 

᾿ ὡς Ἃ Α΄ χέρας," εἰ διὰ σϊυείδσιν Θοὴ ὑποφέρει τἷς λύπας, π
είσων “Θεοῦ. ἡ.2 0" ξά ' Ἶ ᾿ Ὁ πο ὼ Ἡσαΐα 

᾿ ΓΔ μοδωα, “τω αὐτίω. ὅτι οἱ ὀφϑαλμοὶ Κυφίου Οὐχὶ διχαίοις, ἢ ὦ β 
Ἐν ᾿ἀδικὼ "ποῖον ΝΣ κλέος, εἰ ἀμδρτανοντες καὶ ἡ ἔβαλον τ ἢ χϑρα δ Θε, 

ἀμ" εἰς δέ» κού » Ὁ ὦ τὰ . 

ΚΊΟΝΙ ἴπ ὧν ἡ ἐγαϑοπειοιῦτιρ, ἐ πάντ ἀαοιμήμᾶ: - ἐκεί “ “ τ: γν αὐτῶν: ̓πδόσωπον δὲ Κυδάου ἐἶλιὶ ποιοιεύταις εἶ 

ἀἱ : Ὁ 
δ γοι χασημϑμε- Ἡλωταὶ. σἹ.! ΩΣ: 

. ; ! 

͵ το, Οῦτ : ρας “δα Θεῷ εἰ εἰς τοῦτο γα ̓έκλλϑητε, ὅτι Ὁ ἜΡΙΣ ον ΜΕ ραν ν᾿ ἡδεῖ ες ̓ κηκασὼν ὑπαῖ ρίαν τοῦ ἀγα ϑυό " μηταὶ γ6- ' 

ἷ : ἊΣ ̓ἔπαϑεν ὑὸρ ἡμὴ, ἡ ἡμῶν ̓ὑσπολιμπαιψῶν υὑτοσγραμμμιον,
 κἀπέδενον μὰ 5 φῦβ , Π ΟΝ διὰ δικαμοσίἐυΐευ, ΠῚ, Ἂν μήνα β 

“ : 0 αὐτώ . 

σαί" » ᾧα ἐπακολου ἥσητε !ς " πω αὐτό, ἐς ἑμδρπαν κε ἐποίΐνσεν, “"εΝ,νᾶν. ΠΟΣᾺ ᾿ μη Φο ηϑῆτε, μηδὲ ἴφαιχθητε Κ ἐνὸν ὴ ὑ 

νον, ὲ αϑ ᾿ ἀχουὴ,α, ἡΘεον᾿ «γμάσειτε ῳ ταῖς καρδίαι ὑμὴν. ἕτοιίλοι 
' σῆμ δόλος ἐμ τῷ σὑματ αὐδὸς λοιδδρούμδμος ὁ ἀκ δύ-. ἼΡΕ Ἀ 681: ἐν ὶ αἰεὶ τσϑὸς 

ὧν τα: ΕΥ Α ϑυδὲ πῇ κρήονη Διο. « γι ν π τῷ αἰτοιώτ ην ξ λόγὸν τὐθλ τῆς ἂν ὑμῶν ἐλ- β 

, ᾿ νὰν, ἡμὴ 
»αγίω τὰν δὸς ΜΡ πρᾳύτητος νὰ δούς σξλυοίδησιν ἔλοντεῦ ἢ ἀγοιϑέωυ, Κεφιβιῖ 

να πῇ αἰμὸ παρὴ αὐτὸς ὀρήνε κεν οὖν τῷ σὼ ἽΣ 
ὴ 

Ἵ Ἀστὼν γγ.8 ἥδ Δ δυό λ(υον ες μα αὖ , ΡΥ ΚΒΟΣ Ἐν ᾽ 

" ἜἝΦ ΕΓᾺ ζύλρν, δια πς ἁμδρήίαις ὐπογυδιῆροι, τῇ δυχζοῦο-- 
" ξπηήριάδ ΝΣ “" και κοπτοιν, κρτοι, ἀὐυϑώσιν οἱ 

Ἔν Ἶ . ᾿ ́ . σύνῃ ζίσωμ »ὑπῶμώ λωπι᾿ αὐ ̓ἰάϑητο ἥτε γὼ ὡς ἀνεόξα- κι - ἅψῃ οντεςζυ ἢ ἀγοιϑέμυ οΨ Χέκτῷ ἀκαφβοφίωυ" κρεῖτ- β 

᾿ " 7 ᾽ τϑιμὼ Γ Δι ̓ ἀω γαυ Ὁ οὐχὶ ὯΣ τοί ὥ ᾿ 7 πλανωμδυε!, 6. νι ΕἸΣ θπη τω "ἢ ἐϑελειν τ ϑέλημα ἣ 5 Θεοδ, παι σάν ἢ 

Ν καὶ “ ! : το ἀἰπέϑαγε, ᾿καικρποιοιου τ, ὁπ : Χελὸς θοθε: ἀμδῤηῶν ̓  ̓ἔπαϑε, Α Ῥωμι...8 , 

Ἵ 
ἑζρ.θ.Δ ἐν νι 

τ 

σδιως 
Ἄς 

" ᾿ 

δε ιάτος ρν ᾿ 
" 

᾿ ᾽ 
τὰ 

; ἱ ᾿ : 

᾿ γη ὙΞ ᾿ 

ὦ 
ΡΟ ΡΝΕ 

- 

᾿ - ν . 

ἂς 

᾿ Ρ ᾿ 



χω... 

μαῖϑ.κ. Δ 
λυκυζὶΖ 

τ ΒφΦεσ, Ἐ, 

Ταροιμ 1.8 

Ῥωμ..35.Ὁ 

ἐφρ.,.γ.Α 

Φιλισιβ.Β 

Ματθ...8 

1ς ἡ. ἘΠΙΣΨΌΛΗ, 

δίκαιος ἰσέρ ἀδίκων, ἵ ἱνα ἢ ζπροσοιγαγν τὸ Ὁ Θέῴ, ϑανατω- 

ϑεὶς μδ ) σαρκὶ, δωοτονϑηζο ἢ τῷ πνϑύμαπ, ὧΨ ῷ ΘΙ ἰζις. ῳ 

φυλακὴ ̓ πύδύμασν πορίυϑεὶς ἐκρυξεν ἀπειϑησοισι ποτε, ὅτε 

" ἁπαξ ἐξεδέχετο ἡὶ ὅν Ὁ Θεού μακβοϑυμία, ὧν ἡμέ αις Νῶε 

“ καπεσκέναῥρμῆρης ὠβωτο, ἐς ἰὡ" ὀλίραι,, Ουτέειν ὁ ὀκτῶ 

γα ̓ δεέστυ ϑησοιν δι ὕδατος" “δ'ὺ ἡμας λύπτυπον νυΐῦ ὑσῳζᾷ 

βαήδιόμα, (οὐ σουρκὸς Σστόϑεσις ῥύπου, » λα σωωειδήσεως ἀ-- 

γα ϑης ἐπερῴτημα εἰς Θεὸν .) δὲ λῤαραίσεως [ησυδ Χοιςοίῖ, ὃς 

δξν ἐν δεξιᾳ ἃ δ᾿ Θεοδ »πορδυϑεὶς εἰς οὐρανὸν, υπσοτα ἥμτων αὐ-- 

τω Ὁ ἀήέλων καὶ ᾿ ὀξοισιῶν ἴοι ᾿δωυάΐμεων. ὁ 
ε “ .λ 

ἡ καταχεκλει. 
ᾷ 

σχιενοις. τα. 

] ατπὶ ξς οἷ. κ- 

πια.σγ).ε.Ὁ α 

12 ΘλΙγε1. σ᾽ ἴα 

1: ὧ αὐήτίτυπιν 

γώσκαὶ ἡμαῖς 

δωζ. α 

οἷν Χραςοῦ οι  παϑοντος ὑπέρ ἡμὴ σουρκί, "ὦ ὑμεῖς Τὶ αὐτίωυ Ἢ 

ψνοιαν ὁπλίσαϑε, ὅτι ὁ παϑῶὼν ἐν σουρκχὶ, πέποιυται ἀμβϑηας, 

εἰς Ὁ μηκέτι ἀὐϑοϑπων ιϑυμίαις, λα ϑελήματι Θεοό “ὃν 

ὦι λθιπον, ὡ) σαρκὶ ἰ βιῶσαι φόνον “Φρκετὸς γὺ ἡ μὰν ὁ πῶρε- 

ληλυϑῶς φόνος ἐδ Θίου ὦ ϑέλημα ΤῊ ἐθνῶν κατερ γα σειάϑαι, 

πεπορόυμδν οις ων ἀσελγείας, θὐιϑυμίαις, οἰνοφ λυ! ας, κώ-- 

μοις, πότοις, καὶ ̓ἀϑεμέτοις εἰδωλολατρείας " ἕῳ ὁ ξενίζον᾽ τοι, 

' μὴ συ τρεχόντων ὑμδ εἰς τίω αὐτίω τῆς ἀσωτίας Δύαχυσιν, 

Β βλασφημθιίστες, δ Χὐποδευσοισι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρί- 

να! ζῶντας "Ὁ Ὁ νεκροιρ' εἰς ζουτο ΣΝ Ὁ γέκροις δληηήλίϑη, γα; τῶ 

ϑώσι μὴν κ'' νὰ λύϑρώποις σουρκὲ, ζῶσι δὲ κτ 1: Θεὸν πνϑι 

παύτων ὃ Ἔ τέλος ἤτξικε. Σωφρονήσαιτε οἱ» Σὰν γήλψατε ἀρ 

«πεϑσευχάς 509 ὁ παΐτων ὃ ἢ Ὁ Ὁ εἰς ἑαυτοιξ ἀγαίπην ομίτανη ἐχο 

ἀν: ὅτι ἀγάπη 'καλύψᾳ πλιϑὸς ἁμρτιών"" Φιλοξενι εἰ εἰς δλ-- 

Ἀβλουρ, δυνά, ̓)οηυσμων. Ἔ ἐκαιςος καϑῶς ἔλαθε χάξισμα, ἐς 

ἑαυτοις αὐτὸ  διακονοιάστες, ὡς καλοὶ οἰκονόμον ποικέλης ςχα- 

Τ θλτὸς Θεοό. ἙΪ τς} λαλέι, ὡς λόγια Θεοό - ἄπις διάκονέι ὡς 

ὁξι ος ἧς λθρηγεῖ ὁ Θεὸς ἵνα ων πᾶσι  δυζ ἀζιται ὁ ὁ Θεὸς διὰ 

πἰρρλμῶς ῷ ὁ ὅξυ ἡ ἥ δύξα καὶ δ κράτος εἰς ποις αἰῶνας 

αἰώνων. ἀμίω. Αγαπητοὶ (μη ' ζενίξεϑε τῇ Τῇ: ὧν ὑμὰν πυρφῤσᾷ 

τϑϑς πειρσισμεὸν ὑμὶν ΩΣ ἡ, ὡς ξιένουύ ὑμῖν συμιξαίνοντος, 

Ῥλα ὁ καϑὺ κοινωνεῖτε ις τῷ 28 Χοχροῖ παϑήμασι λα! [ρέτ, 

ω ἀὲ ὃν τῇ ἢ Σσοκαλύνψ τὴ {Τῆς δόξες ἀ ὠδ᾽ χαρητ ἀγαλλιώμες., : 

Ἢ ἰφνειδίξεϑες ὧν ὀνόματι ΧρΑροῦ, μακάφμοι, ὅτι ηὸ  δὸ-- 

Δ ξῃς" ὦ Σ 5 Θεὰ πρέυμα ἐφ ὑμὰς ἀναπαύεται. κ’ ὀὼ αὐ-- 

τ καλύσδει. οἱ. 
"Ἰα 

»χ γρηυσμοῦ. 

“1.1 
2 κληρογ οιφι. { 

«ἢ 

δεν Απορδεν δὴ 

ΕΠΙΣΤ. ΠΕΤΡ.α τς. 
τοις βλασφημέζαι, κα, δὲ ὁ ὑμας δΑξάζπαι, μη ̓ γω ἴες ὁμὴ ᾽ 

“μῦν παρῴτῶ ὡς Φονειρ, ἡ κλέπδης ἢ ἦ κακοποιρ᾽, ἡ ὡς δλλφπέχοεπί- 
ΠΝ ἠίθτοι Εἰ ἢ ὡς Χραριανός, μὴ αἰφαιυέόϑω, δοζα ξεῶ ἢ ο. δ Θεὸν" 
γ ὀνημεατι. αἵ: ον τῷ μέρει τῳ, ὅτι ὁ καιρὸς ἐξ ᾧ ἀρξαάς τὸ κρίμα Χπὸ τ ΤῈ 

οἴκου “ ὝΣ εἰ Ἀ ζοθῷτον ἃ Φ᾽ ἡμὴ, ΨΩ τέλος Υ΄ ἢ: ἀπειϑοιώ -- Τρέμ. χει 

τῶν τῷ “Θεοῦ θαηελίῳ καὶ κω εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ὁ ἀ-- ΤΙ αροι α. Δ 
σεθής κα Ὁ ἁμδρτωλὸς ποῦ φανᾶῶται: ; ὥςτε κὶ σὶ παοντες κα Τὶ ὃ 

δ. ϑέλημα. ΟΣ ἢ Θεού ἡ ὡς᾿ πίστὼ κΉςφη ἰραπιϑεθθονοβ τ ὑπ) ἐμ 
ὴΣ ΑΗ ζ ἑαυτῶν ον ̓ ἀγαϑοποίϊᾳ. Πρεσίβυτέροιρ᾽ «ὅν ὧν ὑμὴν αὶ 
᾿ ΠΡ ια αϑραχαλῖ ὁ 0 ᾿συμπρεσβύτερος ζ μδῤτυς δ ΣᾺΣ Φ Χραςοῦ ἀν ῳ 
᾿ ᾿ματῶν, ὁ ο τῆς μελλούσης ποκα λυλῆεθϑαι δόξης κοινωνος,. 
᾿ πομμαϑώτε" ἂν ὑμῖν ποίμνιον τ' “ Θεού, οὐ χισκοποιώτες μὴ «- 
ἔλώυ (: ναϊ[καςῶς, Δλλ᾽ ἑκοισίως: μηδὲ αἱ ὑκερδῶς λὰ “εοϑύ- 

μως'μησἹ ὡς κατακυᾳ μδύοντες κλήρῳν, λα τύποι γινο- 
Ἷ ΤΠ Ἣ ποιμνίου: "ἡ φανερῳϑέντος Τ' ἢ Θργυποίμρος, κομέοιεϑε Β 

δ ἀμδράντϑον ἦ δόξης σέφανον. Ὁμοίως νεώτεροι ὑποταίγη- 
ἐν πο τ αἕ πρεσβυτέροις ἡ παντες ἢ δή λοις ὑτσοτὰ οσῦ μᾶμοι, τ ταπει- Ῥωμειβ.Β 

ψοφροσέζμην ὀδοομιξώσαιϑε, ὅ ὅτι ὁ Θεὸς ̓ ὑπρηφᾶνοις ἀὐτιτασ- κ΄ ακοῦ, 1.8 
σξ),ζαπεινοῖς δὲ δι δωσρχάραν. Ταπεινωϑητε οἷ αὑτοῦ ἔκρα “ 

δ πιῶ ταιὰν χεῖρα Θεοῦ, ἵνα, ὑβλαξ ὺ ὑψωση ἐ ων καιρῷ," πα οῦ τί  μανλετ 
᾿μέρσαμναν ὑμὴν ὄλαρ ῥίλμαντες ἐπὶ αὐτὸν, ὅτι ἀυπὸ μδηει ὩΌΑ Το μληὰ 
ὑμῖν. Νήνατε, ΡΠ ὅτι ὁ Ἰ γωὶ ὑμδ διαξολος, Αυκικβια 

ΓΑ ΕΣ ὡς λέων ὠρυόμδυος, αἰξαπατει ̓ ζξῖοα καταπίῃ" ᾧ δότίςητε 

ἜΝ φερίοὶ τὴ πιςῇ, εἰδότες ας αὐτὰ τ παιϑηματων τῇ ἐν κὐσμῳ ὑμὴν 
᾿ ἀδελφότητι ὀητελειάς. ΟΞ 3 Θέος παΐσης λάθατος. ὃ καλέσας 
ἡμαρεὶς Σ' αἰώνιον χὰ ᾧ' δόξαν ἐν Χραςφω Ὁ ἰησού, ὀλίθον παϑον-- 

δα πκῆν τας, αὐτὸς ̓  κα πιρτίσοιι ὑμαῦ, οηοίξαι, θενώσαι, ϑεμλγωσοι. Δ 
Ὑν σλς τὰ ἀυτῷ ἡδόξα, ΟΣ ῥῶ κράτος εἰς Οις αἰῶνας ἥ αἰώνων. ἀμίω. Δια 

γΣιλουανοῦ ὑμῖν Τῷ πιςοῦ ἀδελφῷ, ὡς λολίζομαι, δὴ ὀλίγων ἐ- 
λραψα, «ὐραχαλῶν κα δλιμδριυρῶν του τέευ (ἢ δλυϑὴ χὰ Θαν 

: ὅτι ων ᾧ 5 Θεὲ εἰς ἰὼ ̓ Ἐν ̓Αασάξί()υ ὑμας ἡ ἐν Βαξυλώνι (μοκ- 
᾿λεκτῇ χὰ Μαρκος ὁ ὃ ὑὸς μου. ̓ἀαστέσοιοε δ λήλοις ἐν Φιλήμαπ ἐρρο 

δ γι. ι “ἀγάπης «εἰρίωηύ ὑμῶν πᾶσι Οιςς ῳ Χ β ςῶ  ἰησοό. ἐμ: ἈΒΜΕΔ 

Πέσρου ἐὐπιςολὴ καϑολικὴ χοθοότη ἐγράφη ᾧΨ είχοις σλς,, 

-. 



τες ΗΣ τ τΉΤΡ  ΌΡΆΙ " ἜΝΝ ΑΝ ἘΝ ΉΜΌΑ ΩΣ ρος ἴοι οε ιξτοσδιοι " ΩΣ ΩΣ ἀλτ τ. 

ΕἸ ἜτΗ : 

δ 

1.6 ᾿ : 

ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ͂ ΚΑΘΟΛΙ- 
χὴς δε τέρας Ἰλιφολῆς. : ἢ ᾿ 

ἘΣ 

ΞΟ Σ Ν ΠΙΣΤΕ ΔΛΕΙ Οὐτίω πάλιν αὐνηὺς ὁ ΠΙ ξος τοῖς ἢδὴ πισεύσει- 

οἡ ΟΝ ον. ἔςιν δὲ ἡ Ἐχικολὴ ὑπούμρνσις ἢ πρδοτῶν - εἰδὼς. αὐτί, ταχείαν Ἐ- 

τς ἐλ σέο, ̓ ὀῤαλεὸν τῷ σώμφυτος, ἐασούδασε πϑρᾷς Αθμρησαι αἰθὶ ὧν 

τ δ χάτυχη χλυσὸρ τί διδασκαλίαν. κὶ Ὁ: ΩΝ ἀνα Φ πίσεως ὀξηγεῖται, 

» ἈΞ ἅ Συῆρς Οὐκ εἰσὶν λὐῤθρώπιναι: Ὡλλὼ ωρῷ Θεο Στὰ ἐπειτὰ ̓ ς Ῥὰ 

»ἐν 4 μὴ ̓ πϑλσέχᾷ ν ζοςς ἀπατῶσι, λέγων ἔσεοϑαι αὐτῶν ἀπώλφαν, ὥρα αὶ ὴ δὰ αἷϑα- 

(αὐτων αἰήέλων γέλρνε: αυοομάωυυ ἃ δὲ ο. τῇ δχιςολῆ, ἡκεέρας ἔσεοϑαι εἰν ες ἐμιπακται 

αἰϑεπατήθεσι, χαὶ ἡ ϑελήζθεσιν ἀπαΐᾶν. “νας γλέροντες. ,αάτίω λέγεοϑαι παρ ἡμδι" τίωὸ 

ἥροισίαν τῷ Σωτῆρος, οἱ ὃ ἀεὶ ὶ λέγεαϑαι,χαὴ μήπω τ δου λμέοϑα,Σ πὸ ζούτῶν δίζυ ἡ 

ἼΕΣΙ μόλιςα ὠπεχεαζ αὐ ϑα Πὐγρή, διδαίσκων μὴ ὀλιγωῤν ον Τοῖς γεόνοις" «πόύτα νὴ ὁ, χεύ- 

γον μερδὲν Τῇ) ογωπιον Κυρίου, “ἰδ ὸ τοὶ τίω μίαν ἡμέραν 0) ὡς χίλια, ἔτη, χαὶ ἡ ὦ. "λίλια 

ἔτη, ὡς ἡμέραν μίαν. ἔσεοϑαι δ ἕως τί ἡμέραν τῷ Κυρίου διαξεξαιοῦται χα ὄσδδεί- 

χγισι, τὰ οτέρλρτᾶι ἐτοίμους εἶναι τε πύζας εἰς αὐτί εἰν ἔργρις ἐγαϑοῖς, χοὴ ἰγάπαν ζὰὶ 

᾿αἑτωῦ σα τοφύλρυ Παύλου γραφέντα, καὶ μὴ ἡ πσολσεχήν ζὶς διαξαΐλλουσιν αὐταὶ, δγο ζω 

χαὶ πάσας ἴᾷς ϑείας γραφὰς διαξαγλῷ ἐν ασομινήσοις οἰ ἊΝ ὁ διδείξας πόύᾳς πρρήδιναι 

Ὁ ΘΑ μὴ ὠκπία)ᾳν ᾧ σχοίτοὐ τῆς πίφεως: ὦ οὕτω τελῴο! τ ̓ θηρρλίώ, 

' . 

ΚΕΦΑΛΑΤΑ ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ἘΤΙΣΤΟΛΗ͂Σ, 

, ονπε ὑπυδ)αιρέσές. 

α' σΠεοὶ λἠσεὼς τὴς ὧν πίσᾳ ἔργρις βεζαιουμϑης Τῆς τῆς εδῤεν Τρόῤῥησις απατῆλῆς ἐπατατείσεως αἱρεδικῶν, ἀἰσεζείας τε αὐἷ- 

᾿ τῆς, »ὸ ἐλσπιδὺ ΜΡ μελλόντων γα ϑῶν. . τῶν, καὶ μελλούσης: κολάσεως. ᾿ 

β' , Παράγελία, εἰς ὑυύμνησιν τῆς διδασκαλίας μα' πίω οἰκί- -Ἐπαναληψῖς αἰδὶ κακίας αὐῤρωπων αἱρεϑικῶν. Ἐν ᾧ, σή. «ἰ- 

λισιν αὑτῇ" καὶ ὅπως ὧν ὄρει Θαζωρ τῆς ν' Θεοῦ τὐρὶ τ φνιδίως ἥξᾳ ὁ Χράφος δχὲ σιωπελείᾳ ζου δὲ ὠδνοέ. ὥςτε 

ᾧοδ' ἐπήκουσε φωνῆς. ᾿ς δὲν ϑύπρ εσπίζε οι μνπείσηῃ ΣΡρέῃ, 

ΚΗ ΔΕΥΤΈΡΑ. , 
Ἂ 

δι ὃ καιοσίξυῃ Τὰ ̓Θεοό ἡμῆιδ στο τῆβος ἵυσού, Χρι- 
ΟΝ 

ἘΟ κοῦ" ἡ Ῥάς ὑμὰν καὶ "ἐρίων πληθευϑείη ο, ἦ.:- 
ον δ » τ ΣΌ 

γνώσᾳ Ω» Ὁ Θεοδ, »ΧρῚ, Ἶϊησοδ δ᾽ τ Κυδίου ἡμὴ, ὡς παύτα ἡμῶν τῆς 

ϑείας διωάμεὼς, ἀξ ἃ σε ὧι: ὁ δ ίδαανδγέορες 

(ξσνί Ὑ ΜΈΩΝ πίξο Αὔρος καὶ ἀσόρο
λος ἤησοδ τιπὐμῶν 

δλν ἔανιν : Χρκροό, Οιεὶ ἰσότιμον ἡμῖν λϑιλϑυσὶ πίςιν ὧν δὲ-- 
α. 1... 

) Κυρίον ἐδ 

Τησοῦ ἐν 

ἢ Χριςφοῦ, ΓΝ 

“7.ὦα 

᾿εἰρίωίω. ἐγ. 

46 ὃγ. ὰ 

{ κόσμῳ, ὄὅχιϑυ 

μίας καὶ φῆ 

ρα. 
6 καὶ αὐτο 

ζῦτ ἀπου- 

δίω. τα 
7 ἤγηχορηγῆ-- 

᾿ς στε ὙΠ᾿. 17. 

8 παρόντα, 1 : 

τα 

59 απου- ἐ 

σάστιτε β 

ἕνα δὺ αἴ κατ 

λῶν ἔργων βε- 

ἐπα ἐν ἢ 
κλῆσιν ᾧ ὀκ- 

λογζιὼ ποΐφοϑε. 
“- μα. 

ΙΟ ἐσνραήιον. “ 

τ δ ὃ καὶ μελ- 

λήσω. ας 

11 5 ΘῊΡ σεοφο- 

ὥκῶν λόγων. 

; ᾿ [ Ἵ 
ΠΕΤΡΟΥ͂ Β., 7 

Ι ᾿ ; 

μρης, δια τῆς ὀλιγγώσεως τς 15 καλέσαντος ἡμᾶς δια ἰ δόξης καὶ 
ϑρέτης, ὦ δὲ ὧν ἴὰ μέγα ἡμῖν ὦ πμια ἐπαηέλματα δέδω- 
ΤΩ, ; ἵνα δια Ούτων ϑύηθε ϑείας κοινωνοὶ Φύσεως, δσοφυ- 

σϑντες τῆς ον κόσμῳ οΨ ὀλιϑυμίᾳ φϑοραξ᾽. “Καὶ αὐτὸ Ὁ δτ 
ἡ δὲ απουδύω πᾶσαν πουρφσενείκαιῆες, ηϑβηγρρνγίσατε ὼ ΠΝ 
πέρᾳ ὑμλμ) ερετίω, ἂν δὲ τῇ δρετὴ Ὑ γνῶσιν, ὧν 3 ἦῃ ἢ γνωσέ ἢ 
ἀκράτειαν, ὧν δὲ τῇ ἐϊκρατείᾳ πίω ὑπομονζω, ἐν δὲ τῇ ὉτεΣ 
μονῇ ἡ τί ἀὐσέξοιων ς -Ψ 3 τὶ ἢ δσεξείᾳ ἢ ΄ Φίλαδελφίαν, ὡψ δὲ 
τῇ " Φιλαδελφίᾳ ἥὰ ἀγαπην" Ταῦτα σύ ὑμιν ὑπαρχοντα ̓ "ὸ 
πλεονάζοντα ὑ ἐκ δρηριβ οὐδὲ ἀκαίρποις καϑίςησιν εἰς τίω ποῦ 
Κυρκου ἡ ἡμῶν ἔπσοό ΧΟ κςοῦ Οὐ ἰγνωσιν"ς ῷ ΝΣ μη  πωρεςτἼαυ-- 

τὰ, τυφλὸς ΣΆ μυωπάζων, λήϑέω λαξων ἢ“ καϑαρσμοῦ 

δ γάλαι εἰ) 6’ ἢ ἀμδρϊεῶν. Διὸ μᾶλλ(, ἀδελφοὶ," «ῦοῦυ-- 

δείσρί]ς βεβαίαν ὑμὴν τέο κλῆσιν ὦ ὀκλογέω ποιειαϑαι" "Ἴαυ- 

τὰ ἢ» ποιοιιοτες οὐ ὐ μὴ ᾿ παἰσυντέ πόϊε" οὕτω γ πλοισίως )}1ι- 
χορη)ηνϑήσεται ὑμῖν. ἡ εἴσοδος εἰς τίω " αἰώνιον ̓ ξἀσιλείαν 
Κυρίς ἡ καὶ Ἂ σωτῆρος [σού Χο κςού. "διὸ ἐκ ἀμϑλήσω ὑμᾶς 
οὐ εἰ πο μιμνήσκᾳ «δὰ Ούτων͵ καϊπῇ εἰδόταρ, κα ἐ ἐρηθαγμές 
γοῖς ον τῇ ἢ αὐρούσῃ αἰ ληϑείῳ. δίκαιον: ἢ ἥσγουμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ 
ἐν Ούτω τῷ σκἱιυω ματι, διεγείρειν ὑμᾶς οψ υὐσπομινήσ, εἰδὼς 
ὅτι ταχανη (χπιν ὴ ᾿ ἀπόϑερις ὃ: ἦ' σκίαυωματὸς μου καϑῶς Ὁ. δ Κυ- 
Θλος ἡμῶν Τησοῖς Χοκοὺς ᾿ἐδηλωσέ (μδ: Σπουδδίσω: δ "ἡ ἑκα- 
ςΌΤΕ ἐχέν ὑμᾶς μ" τίω ἐμίω ἐξοδοὸν δ Τ᾽ Τύτων μνήμίω ποιέϊ-- 

, ὅϑα " οὐ ΣΡ σεσοφισιλένοις μύϑοις. ἌΡ Εν ἐγνω-- 
"1 ὑμῶν τίω Τῷ Κυρίου ἡμῶν ἴησού Χεαροδ διώαμιν 

καὶ τὐροισίαν, δλλ᾽ ὀπόγῆαι γνηϑεντες “ὁ ἐκείνου μεγαλειότης 
τς" λαβὼν Ὁ “δὰ Θεού παξὸς {μίω" κὶ δυξαω; Φωνης, ἐνς- 
χθείσης εἰνπτὸ ζιαςδὲ νοῦ χὺ με γολθῆρεποις τ δέξο, Οὗτος ἐ- 
εν ὁ ἧος μου ὁ ὠγάπητος, εἰς ὃν ἔγω φύδοκησα. Καὶ παύτίλω ἢ Ν 
Φωνίω ὺ ὑ πες 'ς ἠκούσοι μδ ἐξ οὐρωϊοΐ ὀνεχθέϊοῦ, σὰ 
σές ὧν τῷ ρει" Τῴ ἁγίῳ. Χρὴ [ὑχομδρ βεβαϊότερον " ἢ: φέρφη- 

Φικὸν λόαον᾽ ᾧ καλῶς ποιεῖτε , οϑσεχοντερ, ὡς λύχψῳ Φαίνον- 
τ ὧν αὐχυοηρῷ τὸ τῦπω, ἕως οὗ ἡμέρᾳ ἀπ δ ται καὶ φωσφό- ' 
ρος ϑιατείλη ἐν τὰς καρδίαις ὑμὴν, Ὅοότο τοδῶτον πω 

ΝᾺ 

ὁ δγ--. 

ΕἼ 

ἕω κα 

α.Κορα , 

χαὶ β.Α.Δ 

Ματῇζ Α 

βτιμ.γ.Δ 

ι 



Ν ᾿ " 
8 ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

τες, ὅη “τὰ στὸ ποδοφητεία γλῥαφῆς, ἰδίας πον σεις ΕἾ ἐγίνῷ)" Ἄαθδη 

ὃ Ὥ» ϑελήμαδε Δι ϑοοόσου κυέχθη ποτὲ πξοφητεία, ὟΝ αυθ 

3 ᾿ πνδύματος ἃ ἀγίου Φερόμλωοιἐ ἐλοίλησαν οἱ ἅγιοι Θεοῦ ὀύϑεθ᾽- 

β΄ πιι. Ελλϑοντοῦ καὶ ψευδοσσθοφῆται ἐν τῷ λάῳ., Ὑ Ὁ 

ὡς καὶ ον ὑμὴν ἔσονται ψυευδυδεσδίσκαλοι, δίπινες ϑρεισείξου- 

σιν αἱρεσές ἀπωλείας, καὶ ὦ ἀ ορρίσειντα αὐτοις ; δεαπόπίω 

Φρνούμϑροι, ἐπείγοντες ἑαυγοῖς ζορρνίω ἀπώλφαν, καὶ πολλοὶ 

ὠξακολουϑήσοισίν αὐτῶν τὰς ̓ ἀπωλεία᾽, δὲ οιὲ ̓ ἡ ὁδὸς τηρ' ἐπα 11} 5 

δληϑείας βλασφημηϑήσεται, χαὶ ἡὲν πλεονεξίᾳ "“λάςοῖς λό- 1 ἡ δόξα ἄ. ͵γ 

“9 ὑμᾶς ἐμιπορδλδόνται,. οἷς κρίμα ἔκπαλαι ἐκ δργεῖ, καὶ 

' τως 1.Δ ἡ ἀπώλεια, αὐτῶν οὐ Ἰνυςεί ζει." Εἰ [ὃ ὁ 0 Θεὸς ἀπέλων ἀμδρτη- 

σαγτων ὅκ ἐφείσατο, λα σέραιοι ζόφυϊαρταρώσας ἰρίδῶ- 

κῆν εἰς ἢ ᾿κρίσιν τετηρημϑροι᾽ ξαὶ Ἔρχαι οὐ κόσμου ἐκ ἐφάσω- τ ὑάένοαΝ 

Το ΖΑ Ὥ. ΣΝ ὀἴδδον Νῶε δυκοηοσέμθης κήρυκα ἐφύλαξε, ἈΟΊΚΛΟΣ προ ε; 

τιοϑ 5 σμὸν κόσμῳ ἀσερῶν ἐπαΐξας “ ̓Καὶ πῦλεις Σοδὸμῶν καὶ “ΠῚ 

ΒΒ. μοῤῥαξ τεφρώσαρ: καταφϑο φῇ κατέκρινέν, εὐὐύδψυμα μδυον- ἘΤνι ὑμι 

τῶν ἀσεβεῖν γεϑήκῶς" Καὶ δίκαγον Λὼτ καϊζαπονοὺ μδρον ὑπὸ 

Ὥς ΓΗ] ἀϑεσμων ἀσελγείᾳ ϑμαςροφῆς, ἐῤῥύσατο" βλίμ.- 

μαΐε ΝΣ καὶ ἀκοὴ ὁ ὁ δίκαιος ἐκατοικὼν ον αὐτοῖς ἡμέραν ΩΝ 

ἡμέρας ψυχίω δικαίαν λώόμοις᾽ ἔρλρις ἐβασαλιξων. Οὖδε τ αλέσμοις, δ 

Κύρκος δσεξεις ὧκ “πειροισμοό᾽ ῥύεῶῖρω : ἀδίκοις δὲ εἰς ἡμέ- ἢ 

εν" κρίσεως κολφιζο ᾿οἱς ΤΉρΕΙν " μαᾷιςοω 3 ΜΝ ὀπίσω στυρ-- κοι 

κὸς ὃν ̓ ϑσιϑυμίᾳ μιασμιο ποράνομδμοις, καὶ κυρκότητος Ἀαι-- γ Ἰθηϑυμίαις 

Τα φρονοιωταρ. τολμήταὶ, αὐϑαδές, δόξας οὐσρέριοισι, (λο- ἐμ υ 

σφημοιώτερ" ὅπου ἀὐπελοὶ ἰοὠδ ἴ καὶ ̓διυώμει μείζονες ὁ ὄντερα!ς 

Φέροισι κατ αὐήῶν «-δα, Κυρίῳ βλάσφημον᾽ κρίσιν. οὗ ΤΌΡ 8 καϑ' ἑαυτῶν 

᾿ δε, ὡς ἀλθγα ζῶα Φισικὰ ὑγοεβνημδῥα,. εἰς ἁλῶσιν ἃ ΦΟΡΩΣ ΤΑῚ 
ι -" ρὰν; ὧν οἷς ἀγνοοῦσι Θλασφημοιῶσες ἂν τῇ ̓Φϑορᾳ αὐπ: 'κα- Σ αἶϑ κι 

, τα Φϑαρήσονται ̓κομμούμϑμοι μιόϑον ἀδικίας, ἰξςδονίω ἡ ἡγοῦ. Σ δ. 5 τἀ 

᾿ μδροι τίωυ Ψ ἡμέρᾳ τρυφίω, ἀπῖλοι οὶ μώμοι, ἐντρυφῶν- τυταρι 

πῇ ἐν τὰς ἀπε ταῖς αὕτων »σὰυ υωχούμδμοι ἡ ὑμῖν, ὀφϑαλμοι, 

ἐλρύτερ μέεοις ὶ μϑιλαιλίδος, καῇ οἰκαταποιύςοις ἑμδρῖέας, δε- 
Ιο Ἄννε λεάζοβὲς ψυχρά ἀρηξέκτοις καρδίαν γεγυμνασμένην' Ἵπλεονε 

ξιαρ ἐχϑνῆες, κατάραξ' τύνα: ᾿καταλιπολῖες Ὁ ΄ ἀὐϑεῖαν ὅδὸν, 

νον τα πρκανήσλν,οντονπ. ἡ ἐν 

1 αὔραφρο- 
σιυυίω. “1:1 
1Σ αὔδροι,καλ 

ὁμίχλαι ὑῶν. 

“ἢ “5167 

13 φ3ε} ξαμιε- 
γο!. 9 
14 ἀσελγείας. ἐ 

1: Οιᾷ ὀλίδον 
Ὑποφυγόντας. 

΄-α} 3 

α. καὶ, 

ὀλίγως ἀσοφυ- 

γϑγτας. εἴα 47. 

0 'κ» ΟΣ ονΐως 

᾿νποφδύγριτας. 

“): 

16 ὀληθείας. σΊ 

17 ὅπ} οὐ τν, 

ὡς ἃ ὀπίσω 

αὐακαάμψο 
Ἀπὸ γῆς. σΊ'α 

20) ᾧ Φ,5}" “Ὰ ἐ- 

αι εἰς Ως ὁπ:- 
{ 

σω ὡς, οἢ 

σῆς. 

1 τ ἐχαΐτων. “Ὦ 

ει ὁ ἐμπαργμονῇ. 

σὶ 1.1α. 1. 

ΠΕΤΡΟΥ Β΄. τ: 
ἐπλανήϑησαιν »ὐϊξακολου ϑήσουντες ΤῊ. ἢ ὁδῷ ὅ' Υ' ̓ Βαλαανμι πὸ Βο- 

σϑρ, ὃς μεῖον ἀδοαρ ἡ Ἰγάπησεν, ὀλεγξιν 3 ΕΣ ἐϑάν ἰδέαις χρανο-: 

μίαρ' ὑῶν ὕγον ἀφώνον, οΨ δ ϑρώπου Φωνὴ φϑεήξαίμενον, 

ἐκωλύσς Τ ὅ᾽ τροφήτου ̓ φφΡαφρονιαν) εὗτοί. εἰστ' πηγαὶ ̓"ἄνυ- 
ὅροι, νεφέλαι ψαὺ ̓ ς ἐλαυνόμϑνω; οἷς ὁ ζόφος ὅ σκό-- 
τοῦς ἧς «Ψῶνα τετήρηται- οὑπεροίν κα Ἂ ματαιότητος "φϑερόμε- 

νοΐ δελέαζεσιν ἂν θλιϑυμίαις σαρκὸς, "ἀσελγείας, Ὅις ὄήως 
Χτοφυλόνταρ᾽, ΟΣ ω γλάνη Δυαφρεφομῆροις, ἐλόϑεθίαν ᾿ 

αὐτοῖς ἐπαιελλόμδροι, αὐλοὶ ̓δόουλοι ὑπαρχονῆες τῆν τῆς φϑυρας' 

γαρ ες ἤῆηται, Ούτω καὶ Μεδούλωται. Ἕἰ ἊΝ ἀποφυλόν- 

τἰξ ἀνα μιάσμκωτα, ἜΞΟΥ ΟΨ δλιγνωσά Ἢ Κυρά οὐ κοι) σω-- 
τρί’ ἴησοΐ Χρατοό, Ούτοις δὲ πάλιν ἐμιπλακέντες ἡἥωνται, 

γέγονεν αὐγοὶς Ἰς ᾳ ἐ ἔσχατα λδίρονα τὴ τοδοότων "κρὸ ον γωρ 
[ὡ αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι Υ ὁδὸν τὴς “δικαιοσίωπρ ,ἡ ἢ ΡΩΝ 

γνοῦσιν ἐἸΠξ Ά ΑΙ ὧκ τῆς ̓ χ ρα δοϑείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 

συμβεξηκε 3 αὐτοῖς Ὁ Φ ἀληϑοίς φϑῬοιμίας, : Κύων ὁ Ζιςρέ- 

ψας ὦ ὦ] "5 ἴδιον ὀξίραμα- καὶ, Υς λουσαι μη εἰ εἰς κύλισικα, 

βορξόρου.. Ταὐτίω ἤδη, ἀγαπητοὶ »δευτεραν ὑμῖν γρά- 

Φφω ϑλισολίω ἐν αἷς δεεγείρω τὰ: ἐν υὑτρυμνησά χίω φλικρι- 

γὴ Ἴ διανοιαν πϑδμδο τὰ ᾿ φσθϑειρημδρ ῶν ῥημάτων σὺ Ἰὼν 

αἰ γίων «περφητῶν, καὶ τῆς τὴν Σστορόλωνὴ ἡμῶν ἐντολῆς, τοῦ 

Κυρίου καὶ Σωτιρος᾿ ̓ποότο ̓πσεϑτον ΣΥ̓  Σοθ ἊΣ δ: ἐλά)- 

Δ 

σονται ἐπ᾽ Ἑροίτου Ὁ ἡμερῶν ἐμ παϊκται καὶ τας ἰδίας ς αὐτῶν. 
οἰ χιϑυμίας πορόυοιδοι, [ΩΣ ̓λέλοντες, Πού ὀξινὴ ἡύπαηε [ελίᾳ ὲ 

«ὐϑοισίας ἀ ἀμί ; «Φ᾽: ἧς » οἱ οι πατέρες ὑκοιμυηϑησειν, παῦτα ὅ- 

νι, δαιδρειὰ ΧΩ ̓ ϑρχῆς κτίσεως. Λανϑαὺᾳ Ὁ αὐηοις τὸ 96- 

λοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γ᾽, ἐξ ὕδατος ὦ δὴ ὕδὰ 

᾿ Τὸς σζωυεςῶ σῶι, τῷ ΤΕ ἢ Θεοδ λόγῳ “δ ὧν ὁ τότε κόσμος ὑδατ χρ- 

2 γὴ τῷ ἀστῷ 
ἐ 

λογχυ αὶ 
ω Σ Α 

2 ἸΟῪ ὧν πύυδας 
͵ ι 

σηρουϑμο!. ἢ" 

4 ἀδελφοὶ, δι 

: δ᾽ μμαῖ. “: 
εἰς ὑμαξ. μεὶγ 

τακλυεϑεὶς ἀπώλετο: "(ὦ δὲ γώ οὐραμοὶ καὶ ἢ νὰ μι: ὦ λόγῳ᾽ 

τεϑηταυδισμένοι᾿ εἰσὶ ,Ζυθα ἐ τηρούμδιυον᾽ εἰς ἡμέραν κρίσεως "ἡ 

ἀπωλείας ΝΗ ασιδῶν ἀνθρώπων: Εν: 5 2 Τὸ μη λανϑανέτω 

ὑμας, ̓άγαπητοῖ, ὅτι μία ἡμέρα “σα Κυράῳ ὡς ήλιμ ἔτη, 

καὶ έλια, ἔτη, ὡς ἡμέφοι μία. οὐ 6 εφιδαυει ὁ ὃ Κύρμος Υ̓ ἐπα 

Ἴ5η0 ὡς ἥινες βεαϑυτῆτα ἰξλοιῶται "δλλὰ ἈΡΑΧ Ὀοῦμι" εἰς 

Αἰδιδικς Δ 

Τούσὰ Δ 

Υωνη.Δ 

ἑωμ.ς 

Ἑζρις. Α 

ἐὸν Δ 

Ταροι. χα Β 

αι Ὑιμ. Α 

βιἀμ.γ.Α 

ἰουσα, Ζ 

οἷ, ΣΝ Ἢ τ κω ΝΙΝ δ ΝΣ 
Ν ἐν μ ᾽ ἈΝ. τ Δ . ; 



«τορι. β..8 

ἐζεχιιη.Β 

Μαῖθ. κογ. Δ 

α.9εσ.«. 

ὅσποκχ. γι ἄς 

ΣΝ 

Αἰαυκιχά. Α 

ἡσοιν ξεῦ.- 

ὰ ξ. Η : 

Ρωμ.β. Ὰ 

ν 
Ἔς ΘΚ Εν ἑείτΣ ΑΝ δε ἊΣ ἘΡΗ 

ό6ο 

ΤῊ Ἐπ πραη ον ας πΤτΥ 

ΠΕΠΙ͂ΣΤ.: 'ΠῈ Τ' Ἃ. 

ἡμᾶς μὰ βουλῤ ϑμόξ τας, ἡὐτολένθα!, λα παντας εἰς μκε-- 

πε ΣΝ ΝΣ ΝΝΝΝΝΝΗΝ 
- : ἀπιὸν προς ᾿ 

Γ σα όιαν ̓ρβῆστα. Ἢ ξὰ, δὲ ἡ ῃ ἱἑμέρᾳ. Κυρίου ὡς κλέπηης ὟΝ 

γυκῆ, ΦῃΘ ῥϑ οὐρανοὶ ̓ῥοιζιδὸν πευρελδυσοντα, τοιχεα,: 3 κφω- ̓ὐθντις 

συύμῆμα, λυϑήσον γτὰ!., καὶ γ:) ἴα ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσε- 

τα». “Τούτων οίω παύτων᾽ ̓λυομδύων, ποταποι δὲ! ὑπαρ: ἐν “ Ὀύτων ἢ πα 
ΤΩΝ οἷ. 5 ἃ, 

ὑμᾶς ὀνάγίαις ἀὐῤαφροφαὶς 2) ̓ δ)σεβείαις, «εϑσδοκώντας Ούτων οὗτως 

7 ̓ αὐϑύδοντας τίω «ὥ)ροιυσίαν τῇ τὴς ΤῈ ἣν Θεοδήμέρας, δὲ (ὺ οὐ- 
ν᾽ 'παύτων. ".1} 

ρανοὶ τι ἡμᾶμοι λυϑήσονται, "ὦ τιν πὶ κοῦ Ούμϑυα ̓
τικῷ» γ ακισί. αα 

ὃ Ὁ ἐπαγγχελ- Ὦ ὩΣ ΠΕ ἠφ νους δὲ οὐρανοις χα γέ χοίω κι “2 ἐπαηελμα: ἀφ πριν, 

᾿αερσδοιῶμαν, ἂν οἷς διχοηοσύμϑη κατοικεῖ. Δι, ἀγαπηρὶ, 

τπῶτα «ὐδϑσδοκώντες, αὐουδὰ σοτε ἀαχήλοι καὶ: ̓φῳμωμητοι οἄβρομοι 

Δ ἀμ ἀῥρεϑίμαιῳ ἐν εἰρίωῃ, "καὶ. ἡ τίω τὰ τῷ Κυρίου ἡμὴ μακρο- 

᾿ϑυμδαί, σωσηφίαν ἤγεῖεϑε, καϑὼς 'κοῦ ὁ αἰγωπῆτος ἡμιῶν αἰ- 

διλφὸς Παύλος τὰς “πίω ἀνπὸ δόϑεῖσαων ὑφίαν ἐγραψανὺ ὑμῖν, 

ὡς καὶ ᾧΨ πάσοις ταῖς ϑλικολῶς, λφλῶν ἐν αὐταῖς δι Ού- 

τῶν. ον. οἷς ̓ἴξι δϑυσνοητα ἴενα, ἃ (ὦ ἀμαϑῆς καὶ ἀφηθάχτοι ιο ἧς, λμία, 

Ἐρεθδλοῦσιν,ὡς κα Ὁ] ταῦ) λοιπαὶ γ»ξαφαϊ,πσόϑ6: τίῳω ἰδίαν αὐτῶν. 

ἀπώλειαν. Ὑμεῖς οἰ δ γαπητοὶ, ̓ περηνω )σκοῦες Φυλάσ--" 

σεῶε, ἥα μοὶ Τῇ ἢ 11} ἀϑέσμων πλάνη σαυαπαχθέντες ὀκπέ- 

σΉΤέ “Ν᾿ ἰδίου τηραγμοί " αὐξάνετε δὲ ἐν χε καὶ γνωσά 

ὦ Κυρίου μῆθκοι σωτῃρί» ἴησοό Χρκρού. ̓ ἀυπὸ ἡ ὶ δουξα "ἡ “- 

ἐ ΟΝ ὥνγο " Α ἥυ. ΡΝ χαὶ ὟΝ ̓  εἰς ἡμ' β' οἱ Ἢ β ἀρ γε ἃ 

Ὁ νας δ αω-. 

δ γνῶ, οἢ 

ΔΑ 

μμ : 

ΥγΠ0Ο- 

“κὸν ἢ ὐὐϑανι ΕΝ 

16: 

ὙΠΟΘΦΕΣΙΣ ΤΗΣ Ι[ΩΘὩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΗΣ 

καϑολικῆς δχιφολῆς. 

τρλτι .. Ἢ ἀεὶ "ἢ » ὧν Θεῷ, τα λημκν ὃ ὧν πατέ- 
δὲ εκ φώς οἵα χοὴ οὕτως γνωΐμϑῳ ὃ, ,λϑηον ὡς ἀπαύγασμα, ἐΐξ αἰσιν 

πο δὲ Ἐν αἶταὰ μὴ νεώτερον ἢ) ὦκα ἡμας μυφηφιον, ΩΝ ὀξαρχῆς αϑὺ οἷ ' 

αἰεὶ ἐτουϊχονψν αὐτὸ, ΞΕ δὲ πεφαρεραίοϑω ον τῳ Κυρίῳ, ὃ ὁςτἷς δὲὶ ζωὴ αἰώνιος ὁ Θεὸς ἐ- 

“ληθινός: τὸ ὧ ἠτιονλιτῆ τῆς ζουτου ̓ πὐδοϊσίας χαὶ ἡ δγχγραρείας εἰν τίϑησι »λόγών ἐῇ) ζυτ Ἐλὶ 

τῶ καταλῦσαι ζοὶ Εἰ ἔργα τὸ οἰ ιθόλου, ὺ ἡ ἡμὰς ἐλϑυ)ερωθίδαι στὸ τῷ θανάτου, χαὶ γνώ.- 

σχάν ἱἕμας ὧν πατέρᾳ τὴ αὐτὸν ὧν υἱὸν ὧν, Κύρφιωον ἡμδι ]ησοιιῦ ΣΧοιεύν. γξαφᾷ λϑεῶ 

ασοὸς πᾶσὸμ ἡλικίαν, σοὸς πτηδία, πρὸς νεὰρίσχους, τὸ ὃς γέρονζας ὅτι ὁ ὁ αϑὲ Θεὸς ἐ ἐγνώ- 

εϑη., ἱξ δὲ δια ζολικῇ «νέργφα λοιπὸν γενίχηται κρδαργηθένης τῷ θανάτου. ὦτα λοιπὸν δι ὅ-- 

λης Ἴςς ὄχιςολῆς αἰθὲ ἀγώπης διδαίσκᾳ, ϑέλων ἡμαΐξ ὀιγήλοῖς ἀγαπῶ Ν᾽ χαὶ ὁ ὁ Χοιοῦς 

ἠγάπησεν ἡνκά!: ;, “ξηγεῖται δξὰ ὀΐω «ἰξὶ διαφοράς Φόξου χοὺ ἀγάπης ᾽ χἡ τέχψων Θεοδ τέκνων 

διαόλου ὦ «ἰξ  ιὐοηίας ϑανατίκης ὦ μὴ ϑανατικῆς, ὁ πὐξὲ διαφοράς πρδυμαίτων. ἡ 
λοιπὸν διαιρᾷ᾽ ποῖον ψϑὰ πνόῦ μα: ὧκ τὰ Θεοῦ ὅδ: ποῖον δὲ τῆς πλαρης " χοὴ πότε μϑὲ γενω-- 

σχϑμεεϑου πέκγα Θεοῦ, πότε δὲ τῷ Ὁ διαξόλου . ᾧ αἷϑὲ ποία;  εὕρτίας ὀφείλο μδν ὄχεοϑαι 
αὑτὸ ἫΝ ὦ εϑρτανόντων,κὴ αἰθὶ ποίας οὐ δεῖ δὔχεοϑαι. χαὶ ὁπ ὃ μὴ ἀγαπῶν ὧν σλοισίον, 

Οὐκ ἐςῖν ἀξιος τῇ τῆς κλήσεως οὐδὲ δευύαται λέγεοϑαρ τῷ Χοιροῦ. καὶ ἡ υἱωὺ ἐνόπυτα δὲ τῷ Ὁ ῥο 

ποὺς ὧν πατέρᾳ. δειχνέσι, χαὴ ὁτί ὁ  ρονούρϑρος ὧν ἐὸν, οὐδὲ τὸν πε πδδὲ τὰ χκρίνᾳ δὲ ὧν 
τῇ δχιοολὴ Ὅύτν, λέ} ὁ Οὔτ ἴδιον τῷ λὐτῃρίνου ἴδ, ὦ λέγήν μὴ 41) 1 ἐὸν ἡ}. ὧν 
Χ εἰσὸν Ἰχδδεῦ ὕα δηλονότι ὡς μὴ ὄντος ἐκείνου, Ἔ αϑὴὲν εἴπη ἐ{) ὁ ἐψεύφηρ. πὐραμφϑὲ δὲ 

ὅλης τῆς ΠΡ μὴ ἀγυμεῖν ζει πιφευονζας βΕ᾿ Κυῤίω,; εἰ μισφεοῦ τὰ ῳ τῷ χίσμῳ" 

Φηὰ μιϑλλον χαρῷ, τς ὃ μῖσος πῈ χύσμμου δείκγεσι ζοιξ σππιςεύογζας ἀπ δ ϑδην δὴ ἀπ᾽ 

αὐτῷ τῷ χόσμου, ἢ Ὁ λοι ποντὴς οὐρανίου πολιτείας. ὃ οὖ τῳ τελᾷ δὲ ὁ Ἐχιτολὴς πά- 

λιν αὐσυυμιμινήσκᾳ, λέγων ὅτι ὁτῷ Θεού ιἹ εἷος ζωὴ αὐωνιὸς 681, ἡ φαῖς θῤηϑινὸν, ἢ ἡ να Ού. 
τω δουλδύω δι, χυ ὁ φυλαηωμϑυ ἐ ἑαυτουὶ Ὀντὸ «μ᾽ εἰδώλων. 

ΧΦΕΦΑΛΑΙΑ ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ἘΡΤΣΤΟΑ͂Σ 
ἔχοντα ἅνας χὐσυυδγαιρέσης. 

«' Ἑναγ[εμκηὶ ϑεολογία αὐτοὶ Χρατοῦ, Ἐν ᾧ, Περὶ;  οἰξσμολογάς- δόλου. 
σνῶς καὶ ἡ ροσορῆς εἰς τὲ μὴ οὐμιδλοτούον.. (ὅπ κἡὶ τήρησις ΓΈδΑᾳ ὶ ἀλέπος ἐ εἰς γλήστον δὶ δαιϑέ σεις μετα δοδικῆς. Ἐν ᾽Υ 
ὀρτολών. Θεοῦ πίω γνῶσιν βεξαιδῖ. ᾧ Ῥέα σμυφιδησεως ἀγαϑϑς ἡἰς ὦ πίςᾳ ᾿᾿ ησοΐ Χεμεοῦ, 

β' Περλὸ ἀἰγαίπης ἧς αὐέυ ἀσέζεια. Ἐν ᾧ »Παραΐνεσις ἀεὶ ϑρι- Ἱερὰ Πβοτ ΘεΣ φνόυματων, ἐφ ̓όμολομᾳ τῷ Χοκτο 

τς ἕκαίφου και» ἡ ΟἮῳ . Καὶ “«ϑεὶ »σύδοσης τῆς πρὶ ἢ ᾿δψνανβρινπα τ 

χόσμιον εἰγώπες. Τῆσὰ ολλδλλῥίας ἐς ϑεοοίζεοιώ. -.-τ α 
᾿ Ν Τερα  ψιυνσα δέλφων δῤνησιθέων, κα δῷ, καὶ ἐς Κοιτὸν δ σέζεια “ Περὶ ϑεολογίας ἡοῦ ὧν δοξῃ, »αἴῶς. ̓ἃ αὐ νίκος ὅς χ οδ᾽ ὦ 

“«τίδοὶ ὁ ὁμολογία. καὶ τὰρ σοῦ ΜῸς δοξολογία, τῇ ἡοδ [71 πονηροδ δγὰ πὶ “τιςτὼς ἐήο Κριοῦ ὡς ζωίω. 

ϑεολομα. Εὐ ῷ »Ὀφο ϑείου καὶ πνϑυμιαδικοῦ »δρίσματος τεσ, αὐπιλήψιως τῇ ' ἀμδρταγοντος «ἀφρῷ οἱ δα “ὡροσιυ- ξ 
ὦ ἁγιασμῷ ἐπ' ἐλπίδι ες γνῶσιν Θεο. (ὅπ πας ὃ ὦν χας, καὶ ναἣοὶ τῇ μιὰ ἀμῶρταῦν. ΕἸ φναδρὶ ἀσοχης δαιρμο- 

Χειρὼ ἐκτὸς ἀλωροτίας: ὁ δὲ ὡμλοταων δθὶν ἐκ τῇ δεαι- μὰ “ιἰφασμιαήες. 

ἀξ ς ἔπ ἐδ ἐΣΣ ΩΝ ΩΡ ὍΣ ΩΝ ἢ ἀὴρ 

᾿ 
᾿ Ἂ ἔρον τ ἀκ τάν ᾧ γτὴ 

θων.........5......κθ0................... - Ξὃϑ,κΆΧΔἀΔὩΔψτιω κί, 



ὩΣ “ΥΩ ΣΝ γσσλυ σαν α ΣΤᾺ Ν, 
ΔΕ ΚΑΉΤΩΥ ΠΡ ΤΑ ΟΣλῚς ἘΠᾺ ΣΤΡ ον ἐν ΠΑ τ ΣΕ Σῇ 

ἊΝ ὃ ΠΡ ΡΟΣ ὧδ ἐπ τς 

ἔων». 

᾿ἀπαήέλλομδϑυ 

ΘΟΛΙΚΗ͂ ΠΡΩΤΗ: 

: ἀ ΗΝ ἀπΐ ρχῆς, ὃ ἀκυκόαμδν, ὃ ἐω-- 

ροίκα μδυ Οἷς ὀφϑαλμοῖς ἡμὴμ, ὃ ἐϑεα 

τίμεϑα, κα αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλοίφη- 
ὩΣ »: 

ῳ 

μδν, ἡ μδρ- ἐφανερώϑη «χοῦ ἑωροίκα 
ἣν ὦ τυρουμλυ : Καὶ ἀπαήέλλομδυ μὲν πίω 

ἐ . Ὁ γγἕΐπε ΜΠ ΩΝ Η ς 5" Ἃ 

πὰς ΣΟ Ζ' ζωϊω πίω αἰώνιον, ἥτις [ὦ “σοὺς 
. Ν) Ν » ! Ἐ. ἊἉΝ ἡ ε Ι λ» ! ἐ αἱ σὴν ἡεναθ Ὁ ΠΡΒΓ ΒΝ ὙΝ Ὁ ΘΌΡῊ 

.- Π ε ΄“ . ΧΖ » »ς 

"ὑμὴν, ἵνα ἃ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεϑιημήμ, 

: χὰ ἡ κοινωνίίω ὃ »" ἡμετέροι μ Τα ποῖος "ὦ μ 0 ὑο ἀιΐ 
, ͵ ΓΩΝ ! ες - ἢ «. . ΚΕ ᾿ 

ἰησοδ Χριξοό. καὶ ταῦτα χραφομλνυμιν, ἵνα ἡ χαροὶ ἡμῶν 
Ὡ ς ».λ ε ᾽ ) ει» 

ἢ πεηληρώ μϑμη . Καὶ αὗτη δξν ἡ΄ ἐπατίελία, [ιὺ ἀκυκόα δ 

ἐπὶ ἀύ. ὦ λυαιζέλλομδυ ὑμὲν, ὅτι ὁ Θεὸς φως ὅξι, ( σκο- 

“ἴα, ἐν ἀυτῷ οὶ ἔςὶν οὐδεμία. Ἐὰν ἐϊπώμλυ ὅτι κοινωνίαν ἔχο- 
᾿ πο νοι ἿΝ -“ ͵ ΒΝ ! 

ἐδϑυμεῖ αὐτοῦ, καὶ ον τῷ σκότει «ἰραπατῶμϑι, ψευδὸόμεϑα, 
γ ἰῶν ᾿ ᾧ:, ἢ, 2λ λ» “ λ : ο΄ 

Ὁ ου ποιουρδν τίευ δλήϑηαν" ἐῶν δὲ ἐν πω Φωτι χοϑαπατώ μεν, 

᾽ Ι ν 3 . "7 24. - 

ὡς αὐτὸς ἅξιν ὧν Ἰῴ Φωπ, κοινωνίαν ἔχο μϑυ με Σ»λήλων, "ἡ 
, νο φῳ , " «οἱ ᾧ ἡοό ἀν" : Ι ει ΟΦ, Ἃ Ἵ 

“ὁ αἷμα ἴησοὺ ΧΟιαςσύ ὅδ υοὺ αὐρ καϑαθάζει ἡμλαᾶς στο γῶ-- 
ε ον»λ ᾽ «εἰ ε Ὶ Ἷ »! ἱ « 1 δ 

σῆς ἀμῆζπας.᾿ ἐὰν εἴπ μὸν δὴ ἀμδρίεαν ἕκ ἐχοβδυ οἑαυτοι, 
: ΩΝ φῶς 7 » »ἱ ,,.εὖν ο»} ε ἌΝ 

᾿ λα μϑυ,κω ἢ δληϑήα ἐρκ ἔσιν ἐν ἡμῖν" ἐαν ὀμιολθγω μῶν τας 

“ας, ἢ 

οὐχ ἡμδρτίκωμδρ, ψεύξην 

ἐ Ι ε ᾿ . Ξ ͵ [ ες 4, 9 “ἊΝ λε 

ἁμδρίεας ἡμδμ, πιςῦ; ἄξι ῶ δίκοὸ
ς γα αΦ ἢ ἡμῖν τὰς ἀμδρ- 

Ἧι ᾿ « »"Ἡ - ἃ Ἱ 2 ! . νὰ » ς 

καϑαδάση ἡμᾶς ὄστό πάσης ἀδικας" ἐαν εἴπτο μδν ὅτι: 
Ἂν » } χε ! ἐτορ 

ποιουμδν αὐτὸν, Χο ὁ λοῦος αυ- 
ἀι" ΜΕ ΣΣ ἜΒΩ Ζ΄ ἰα 2 ΗΝ : ἘΦ» 

ΠΤ’ 5Ἀ ἐΞῚν ἐγψῆμάν. - Τεκνίω μου, ταῦτα γραῷφωύυμαν, 
ε Ἅς ᾿ 2} « ! Ι ν ν 

ἥα μὴ ἀμδῥτητειὰ ἐὰν ες ἀμδῥτη, αὐράίκλητον ἔχομδυ πσϑθξ 
! πως “Υ̓ αἱ λον ΄ς “ 

ὃ πατέραι, ἰησοιω ΚθΆφον δίκαιον "Κη αὐτὸς ἱλοισμος ἵν 

; Τὶ : τ Ἂ" « λ 

σειν τοδὶ Τὰ λόγου Ἧς ζωῆς, (ἡ ἡ ζωὴ 

ΓῚ γ 

δ 

τον 
καὶ. 1» 

Ι ἀνε λία, “ἣ, 

δια 

ε-ῳο 

ΣΉΜ, ΜΝ ν 

τἄρα, 

ἊὌὉὌὉὉ ἸΩΑΝΝΟΥ͂ Α. θ᾿ 16 

«ϑλτο ἀμδρτιώνή μῶν "οὐ δὰ ὧν ἱἐμιετέρῶν ἢ μῶνον, δλ- 

λα καὶ φδα ὅλου Τὰ κόσμου. Καὶ οὐ ζυτώ ινωσκομδὼ ὅτι ἐ: 

ονωκαι μϑυ αὐτὸν, ἐὰν ταὶ οντολαὰ ἀυΐξ τηρῶ ἂν" ὁ λέγων, ἔ- 

γνωκα αὐτὸν, καὶ ταὶ ἐγτολας δῷ μὴ τηρῶν, “εύςης ἼΧΕ 

ἐν Ούτω ἡ δληήϑηα ὅπ ἔξιν "ὃς σή δὺ ΤΉῤῃ ἀυΐδ᾿ (ᾧ λόγον, ἀλη-- 

ϑῶς ὧν Ούτω ἡ αἰγώπη φ Θεοό τετέλείωτοι : ἐν ύτω Ἡγνῶσπο-- 

μῶω ὅτι ἐν ἀυπῷ ἐσμέν. ὁ λέγων ἐν ἀυτὸὺ υϑμὲν, ὀφείλφικαϑως 

» Θεοῦ, ὰ 

ἄσιτος τ τ δα ψ νὴ πες Ὁ ς ΕΞ... ἊΣ 

"δα βὰ β΄ ἐχκεινος φἰϑλεστὰ τῆσῷ, κὴ αὐ πὸς οὕτως χύθαστατειν.. Αδελφοὶ, 

πο: » Ω ν᾿ λ [ «Ὁ γι Υ. γι ΣΝ Ι ἁ 

τ ἀκ ἐντολίμ" καινίωυ, γράφω ὑμὴν, δὰ φολίω παλαιὰν, ἰκὺ 
» 2.» ᾽ ΕΝ ε»7ὔ ἾἿ ε- {» τῆξὴ 7. ἃ. »᾽ ! ᾿ 

ὄἴχετε απ’ ὄρχης οἷς ἐντολή ἡ πάλαι δξην ὁ λόσος ὃν ἠκοῦσαι-- 
ΝΥ, ᾽ λ λ τ: Ν᾿ εἰ» 

πε ἀπὶ ὄρχῆς" πώλιν ἐντολίω καινίευ γραφὼ ὑμάν, ὃ ὅξιν ἀ- 

λ ε { ω »ΌΌΝ ! χὴν ἐὰ Ν οευ», ἣν ὦ) 

ΟΥ αὐτὸ μέσων, ἐν τῆ σκοτίςῦ ν ἐῶς Φ» τι" ο ἄγαν Ν 

ἀδελῷον αὐτού, ἐν Ἰῳ Φωπ μδμαι, Κα σκάυνδδωλον ἐν οἰυττὼ ὅκα. 

ἔςίν. ὁ δὲ μισῶν “ὸν ἀδελῷον αὐτοῦ, ἐν τὴ σκοήᾳ ὅδ), τὴ ἐν τῇ 

σκοτίᾳ, τὐϑαπατεῖ, Ὁ ὁκ οἰδὲ ποό ὑποΐγά, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύῷλω-: 

σε ὧν ὀφϑαλμοιξ εὐ. Γροίφω ὑμῖν, ̓ τεκνία:ς ὅτι ἀφέων- 

ται ὑμὰν αἱ ἁμδρῖίαι δια Ὁ ὄνομα αὐτού. "γράφω, ὑμῶν, πα- 

τέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' δρχῆς.. σάφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι 

γενρυἠ καί]ε ὃν πονηρὸν. ἡσάφω᾽ ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε Τὸν 

πατέροι. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε "ὸν ἀπ “δρηρζ'. 

ἔγρανα ὑμῶν, νεανίσκοι, ὅτι ἰουβοι ἐσέ, καὶ ὁ λθλος ποῦ Θεοό ἐν 

ὑμῖν μδρει, "ὁ γένρυήκατε "ὃν πονηρὸν. Μη ἀγαπᾶτε σον κόσμιον, 

μηδὲ ἴῷ ἐν τῷ κόσμῳ ἐὰν ἴες ἀγαπᾶ δι κόσμιον. ἕως ἔςιν ἡ ἀγοί-: 

πὴ ΤῸ παῖς ἐν ἀυπϑ"δτι ποῦν “ὃ ἐν τῷ κόσμῳ, ἰὰ ὀσιϑυμίω τὴς 

σουρκός͵ καὶ ἡ ϑζιϑυμία τὴ ὀφϑαλμῶν, κ᾿ ἡ δλαζονεία, ζιᾧ 
βίου ὑκ ἔσιν ὧκ Τὰ παΐς, δλλ᾽ ὡκ τοῦ κόσμου ἄξς ὁ κόσμιος 

““ϑάγέτωι,, δ ἡ ὀζιϑυμία ἀμλτ. ὁ δὲ ποιῶν δὸ ϑέρψμα ΤαιΘεὼ 

5 πηδία. (Ἰ 

“ἔγκαψα. οὶ 

: ἴκαγα. 1. 
εὐ 

Ν δ. 

ων] 

δὲ μεϑ ἐμ ἵνα Φανερωϑώσὶν ὅτι ἐκ φδὶ ποψτες ὡς ἡμὴ 
β {μι 

λ» » ὴ ,,,3ϑ. Μιοὺ ς ! Ι ..} 

ληϑας ἐν εἰωπὸ, "ἡ ἐν ὕμιν . ὅτι ἢ σκοτια, πούρα γε ται, ΚΟ Ὁ φώς | 
λ . { ε ! ᾽ ἀμ Ρ» Ὸ λς : . 2 τ ᾿ 

ὁ δληϑινον ἡδὺ Φαγει. Ο λέγων ἐν πὸ Φωτι ἐ), καὶ ἢ δελ-- ΤῈ ἀλη 

͵ ᾽ λ γον : ᾿ ! , 6 εἰ ἶ μι κπκ Ὦ 

μϑμοι εἰς ( αἰῶνα. Πα δία, ἐογο Τῇ ὧφρι ἀξ νϑκαϑως ἧς 
τ ΓΚ .Ἶ ες »] Ν᾽ ; Χο ν ! οὐ σγενς ον 

κούσοιτε ὅτι ὁ ὀὠτιγδάςος ἔρχεται, "ὁ γνώ φώτιχράςδι Πολλσὶ γῴν. 
«. εἰ ἀνε εἰ - εἰ 5 Με ΟΡ ον, 

οὐνασιν, ὅϑεν γινώσκομδν ὅτι ἑο,κέτη ὥροι ἔξέν. ὦ ἡ ΔΜ οἴξηᾶς- 

-ς 



ρει νος τ τα απ κι ϑθθν ΝΝ ὙΠ" 
ΠΥΡῚ ῊΣ ΔΤ : ᾿ 

ὙνΝ " ᾿ 

δα, ἜΠΥΣΤΟΔῊ 

Καὶ ̓  ὧι μὲξ ἀεῶρια ἔατε στὸ τῷ ἁγίου, ,χαὶ οἴδατε παντα ὧκ 

ὕρραψ ψὰ ὑμῶν, ὅτι ὁπ ἴδετε ἢ δ αὐληϑέαν, ΩΝ ὅτι οἴσετε αὐτίω, 

καὶ ὅπ ἰοῦ γ ψεῦδος ἃ ὧν τῆς ὠληϑείαις ἐπ σι. ἴς ὅξιν 0 ψαύης, 

εἰ μὴ 0 ὁ δργούμδρο: ὅτι ἕησοις ἐρκ ἐοῖν ὃ Χρλρὸς: ̓ ὅτος ὅξην ὁ ἀὺ- 

Δ ἥχειοος, ὃ ὁ ϑρνούμϑμος ῷ πατέρα καὶ τὸν ἡδν. πὰς ὁ  ϑργού- 

} τ υΘ' ἃ γ Ὁ ὃν, οὐδὲ τὸν πατέροι ἐχᾷ. “Ὑμεῖς οαὖ ὃ ἠκούσατε 

ἀν᾽ ̓ϑόχῆς, ὧν ὑμὶν μϑυέτω" ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνη ὃ αἰγὶ πεν ίς-- 

κούσατε, καὶ ὑμεῖς ἂν τῷ ὃ ἐἠῳ καὶ ἐ ἐν Ἰὰ πατοὶ μδυ πε. καὶ αὗτι 

δξὴν ἡ ὑπανολιία; Ἰὼ αὐτὸς ἐπηνεϊ λουτοῚ ἡμῖν, 7 δ ζωίω ́ αἰω- 

εἰ γον : Ταῦτα έ ὑραψαύ ὑμῖν ῳϑὰ τω πλαγὼ ὑΤΏν ὑμᾶς ἢ ὑμεῖς 
: δλείσμια; ὃ ἐλοαίξεέν ἀ ἀπ Ἢ αὐτοῦ, ἐ ἐν ὑμ εἰν, ᾿Δδρεὶ, κα "Ὁ οὐ θείαν ξωῦ 

χὲτ ἵγα ἧς διδούσκῃ ὑμᾶς" Δ. ὡς Ἂ αὐτὸ ̓λρίσμια διδοεσκᾳ 

| ὑμᾶς ΓΝ ἡπαντῶν, Ὁ. αἰληϑές δξ, κα Ὁ ὃκ Ἔ ψευδὸς. Καὶ κα-- 

ς ὥ ϑως ἐδίδαξεν ὑμᾶς, ἡμϑρειτ ἐ Εν ΕἸ ὥ νων, τον δύσει ἐν 

τ ὅτ κβυπὸ ἥνα ὅταν Φανέρωβη, ἐχωμδυ πουβῥησίαν, καὶ μὴ αἰάκι- 

᾿ὰ -- δῶμεν ἀπ αὐτοῦ, ἐν τὴ οἰσίᾳ, αὐτῷ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δικουὸς 

ΕΗ τς δ, νωσκετε ὅτι" παρ. ̓ὁποιών τίω) δικαιοοϊλυίευ, ἐξ ἀἰυδ᾽ 94- 

ὉΠ ϑβόντα. ϑ ἴδετε ποταπὴν ἀγαπην Λδωκανήμῖν ὁ 0 μη 

πὴρ, ἵγα σένα Θεοό. κλυϑῶμδυ"" διῶ Ὁ δ ὁ Ο κόσμος οὐινῶ- 

: ὅπε ἡμᾶς; ὅπ 5“κ ἐγὼ αὐτὸν. Αγαπητοί, νὼ; τέκν μέθες ἐσχαεν, 

Ἵ 

: Ἢ ,δμοιόράιτῳ ἐσόμεϑαι, ὅπ ὀψόμθα « αὐτὸν καϑες ὅξῃ , πᾶς 

- δίέγω ν Ὑϊὲ Ἔλα δὰ ταυτέω ὁ ἐπ᾿ εἰνπῷῷ, ἀγνίξει ὁ ἑαυτὸν, αϑὸν ἐ- 

εν» ἀγὸς δῇ. “Τας ὁ ποιῶν τί ὧμδρ 

οι" καὶ ἡ ἃ τὸρ 

ἐπ νερώϑη, ἢ ἵνα) τας ̓ἁμδρπας: ἡμδθ ἄρ, κ Χ ἀμδρπα ἐ ἐν ἀἰυπὸ ὁ “κ᾿ ἐ- 

ἐς. πὰς Ὁ, ἐν ἀυπὶ μδύων οὐχ αμρτανᾳ: παρ. Ὁ ὁ ἁμδρταύων ἐ ἐχ 

ἑώρακεν. ὠὐῤτδν, οὐδὲ ἔγνωκαν. αὐτόν: Τοωία, μηδεὶς πλανώτω 

ΔΣ ὑμιάς: δ᾽ ποιῶν τίων. Νεκαιοσίίωυ, δίκρόρ δέ], καϑῶς ἐκεῖνος 

ἴω."».2 

ἰὌθΘε Ἢ ἀγα ἐπ αμόςνα ασέρμα ἀυϑ. Θ᾽ ἐν ἀυτῷ μλύδ᾽ 

' ἐκ ων δ, ρπωΐψ, ὡ χρὸν ἡδηβυνηται. ἐν Ούτω 
ΜΠ εἰς 3 ν 

'χαὶ οὔπω ἀφανεραῖϑη τί ἐσόμεϑαι- δαμεν ὃ ὅτι ἐαν φανέρω-.. 

ἥξαν ὌΙΣ δωομίαν. ᾿ 

ρα; νὴ Δύομία; ̓ ᾧ οἰδατεὺ δή, ἐκεινος: ἐζφα-. 

Ἡὐκαὶδς ξεν" ὁ ποιῶν ν πίω ὦ ἁμδρηακς οὔ. 28 ἣ διαόλου ἄξδν, ὅτι ' 

γδὴξς δ᾽ διὰ ργανεὶ, Εἰς ζὅπ ἐφανερῶϑν ὃ ΠΣ 

(ργα τοῦ διαβόλου: πεῖ ὁ ὁ᾿ γεηβυνημᾶμος 

ὅ παύτες, 1) 

Υ 
1 ἐπαγζελία 
4} 

Ὁ ὁμολογῶν ἃ 

ψὸν ̓ δ πὸν πα- 

πέρᾳ ἔχ. “ἱ. 

μία 

: 4. ἢ. 
 μϑνεέτω. ἢ. 
"α ᾿ 

8 ἀυτώ, “ἡ... καὶ} 

ἰδ ΚΣ Θεοῦ. ἃ 

9. μδύετε, οἵ: 
ἜΤ 

᾽ 

ἡ καὶ. μια 

καὶ ἔσχεν» Ζ γωσόμθα. 

σγ. ἡ α Ὑ ΕΓ 56, καὶ, 

ἐ γνωσκομῇα, 

. τ γπώσκοιδῳ.ΙὙ 
᾿ πρὶ ἃ 

»γινωσκισ 

τᾶλ. ΚΙᾳ ὧν 

᾿πνῶματα, εἰ εἰ ὃκ ἦ Θεὸ δξην" ὅτι πολλοί 

Ἢ ἂ 

ΪΩΑΝΝΟΥΎΥ ἍἌ. 

Φανερα Κίς ὰ τέχνα 06 Θεοῦ καὶ ΧΟ τέχνα Ε᾿ διαξόλου. 

Πας ὁ μυὴ ποιῶν δικουοσίοίω, Ἴ ἔςίν ὧκ ΤῈ “; Θεού, καὶ ὃ μὴ 

ἀγαπῶν ὭΣ ἀδελφὸν αὐτοῦ ὅτι αὕτη ἄξὶν ἡ ἀπίλίῳ [ωὁ ἠκου-- 

σατε αὐτὶ ̓ ὥρας, ἵγα ἀγαπε μὴν δρλήλοιρ᾽ οὐ καϑώς Καῖ, ΟΝ 

ΤῈ Η: πονηροῦ [ὦ κο! ἔσφαξε τὸ τὸν ἀδελφὸν αὐδ'. Καὶ χάθαν π- 

γος ἰσφαξεν αὐτὸν; ὅπιζα ἐ ἐργα εἶεν πον" 'θφὶ (ὦ, Φ δὲ φ ἀδλ 

φοΐ « μλῳ Ὁ δίκαια . Μὴ ϑαυμαίζετε ἀδελφοὶ μου, εἰ μισεῖ υ- 

μᾶς ὁ κόσχκος. ἱδμιεῖς οἴδαμϑι ὃ ὁ μετα(δεξηκαμδ ὁ ὡκ Τὰ ϑαι- 

γάγυ εἰς τω ζωϊευ, ὃ 0Τι ἀγαπῶ μὴ (ὖ: εὖν ἀδελφοις' "ὁ μή ὡ-- 

γαπῶν ὃν ἀδελφόν, μϑδύει ω τί ϑαγάτω. Πας ; μίσων͵ οὸν ὡ- 

δελφὸν αὐτοῦ, ἀῤϑοθοποκτόνος Ἴ "χα Δ ρεῖ ὃ πας δι. 369..- 

ποκπόνος ὅκ ἐμ ζωίω αἸωνιον ἐν αὐτῷ Ὁ ϑύςσων."" ἐν ζυτω ἐ τ 

γνωχαιδρ τίου ἁ ἀγάπην, δτι ἐκεῖν» ὑσέρ ἡμὴμ πίω ψυχέω 

αὐηό ἐϑηχΕ " καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν εὑχσέρ ΤΩ ἀδελφῶν τας 

ψυχαῖς ζεϑέναι." ὃς σῇ 4 εχ ῷ βίον τὸ κόσμου, το ϑεωρῃ 

“ὃν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν" εγθνῦα, ̓  κλείσῃ ᾧ ασλαχν οὐ αὐὐ-- 

τοῦ ἀπ' αὐτῷ, “πῶς ἡ ἀγα πη: Τ᾽ ᾧ' Θεοῦ μᾶμει ἐ ἷν οἰυπὼ; των μν, 

μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, μυιδὲ [Λώσσῃ, δλᾺ ἔργῳ καὶ ἀληϑείᾳ 

ΕΟ ἐν Ουτω᾿ γινώσκομεν ὅτι ὦϑι τῆς τ δε ἐσμμέν, ᾿ ὀμιασεο- 

δὲν μὰν. πείσομι ν τὰς καρδίαις ἐμῇ. ὅτι ἐὰν καταγηνώσῃ 1ἐ- 

μῶν ἡ ρόδα, ὅτι μείζων ὅξιν ὁ Ο Θέος τῆς καρδίας ἡμὴ, Κι γή-- 

γνώσκᾳ παντα. ̓ Αγαπήτοὶ, ἐὰν Ἴ ἱκαρόϑα ἡμῶν; υη κατο)ενωσκῇ 

ἡμὴ, πουβῥησίαν ἔχομεν τεὸς Ἂν Θεόν᾽ καὶ, ὃ ἐὰν ν αἰτῶ 

λαμ ανομαν μι».  αὐτοό, ὃ ΤΙ ταῦ ἐντολας μη τηροῦμεν, ῷ ὦ 

Ὡρέσε ἐνώτππον ἀμῷ ποιοῦμεν. "ἡ αὕτη κ ὴν ἢ ἡ ἐντολή ̓ αὐτο, νὰ 

πιεύσωμεν πω ὀνόματι Τ' ὧδ ἡοδ ἀμ, ὑνσο Χικοδ, ᾿ἀγαπῶ- 

μέν δλήλοις, καϑὺς ἔσδοωχεν ἐντολίω ἡμῖν. Ὁ ὁ τηρῶν τας εἰν 

λᾶς αὐ, ἐν ἀυπὸ δι, ὦ αὐτὸς ἐν ἀὐπτὸ. τὴ "0 ἐν Ούτω ινῶσκο-: 

μεν ὅτι με ἐν ἡμῖν, ὡκ ΤῈ δἰ πνάγμαιτος οὗ ὑ ἡμῖν ἔδωκεν. 

᾿Αγαπητο, ἢ παν πνόυμαῖε πισέυέτε, λα δοκεμαζετε δ 

Σ ψευδοπροφῆται ὠξελη 

λύϑασιν εἰς Τ᾿ κόσμον. ἐν Ουτω" γινω σκέτε ἊΣ πνώμα Τῷ Θεοό: 

ε ποὺ πνεῦμα ὃ ὁμολοῦει ἰνσοι Χραρον - σαρκὶ ἐληλυϑύτα, 

ἢ κα Τ Θεοῦ ὅδ καὶ παν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογέν. ἢ ἰηφοίὼω Χρα- 
{1}. 

! 

Κιφ.β.Β 

λϑυτ.ι3.Δ 

Τω .:.8 

ἐφεσιε αὶ 

λΔυκ.γ Ὁ 

ἰακ.β. 

ἈεΦ.Τ. 

ἐών ιε, Δ. 

ἄς Γ 

ατθικα.Β 

Ιω,ς.Δ. 

καξζα 

1ω..γ.Δ. 

ὰ ε.8 

ἫΝ 



με λοινῖνδ οροδεν ας στον ἐλ ετο σι μα ΒΑ 
᾿ν δι τ ννα 

ἕω».2 

Τω.γ.Β 

τω 
αιἴμ.ις.Δ 

Τωὼ..γ.Δ. 

καὶ “.Β 

ΟΣ ΕΣ ἈΠΟ ΟΝ 
τ 

ὡ “πλάνης. 

ΡΥ ΡΤΛΗΑ, ΠΡ ΠΟ ΤΎΥΠΡ’ ὙΠ ΠΤ) ΤῸ ΨΑΛΓΤΝ ΤΊ ΤΟ),;),͵ ΡΤ ΤΗΣ ΤΟ ΤΡ ΓΤ ΤΡ ΤΊ ΓΝ ΠΟ). τη τ στατ ὌἘἘΠἘΠἘΠΕᾺῸῈῸἘ ΤΥ 

εν 
ΠΑ (Ναὶ α 

ςὺν ὃν σεύρχι ἐ ἐληλυϑότα, ἐκ δ Θεῦ ἐκ ἔσί. (ἡ ὅδ1 Ὁ δ' δὐτι- 
λον 

λξίσου, ̓δὠυκόατε ὃ χ. ἐρχεται γι ἐν τῷ κὀσμῷ δξήν ἡ δε. 

ὑμεῖς ὧκ - Ψ ΘεΩ ἐσ, τεχνία, κὶ γενρυήκατε αὐτοῖς, ὅτι μείζων ἀξὴν 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ .“ 

ν γ ) 

2 07| ἃ Κηκῦά- 

κϑυ. σὶ 

ιὰ 

ὁὲνὑμῖνῇ ὃ ον τῷ κοσικῳ. Αὐτοὶ ἐκ ὃ κόφμ ἐσ, διὰ ὅτοὸκ ] 

κόσμα λαλϑσι "Ὁ ὃ κόσχλος αὐ 5- δ ἀκούᾳ, ἡμεῖροκ .Ἴ Φ ΘεΣ ἐσμὼ" ὁ 

ὙΡΠΚΩΙ Ἶ Θεὸν, ἀκούᾳ ἐμ ὁ ὃς “ἈΚ ἐσίν ὡκ τ τ Θες, ρκ ἀκοὺς ἡ-- 

μὴμ-- ἐν Φύπτυ γνώσκομϑρ "ὁ πνεῦμα ᾧ Χληϑέας Ὁ πνέμα 

Αγαπητοὶ, ἀγαπώμδυ Σλλήλοις, δτιή ἀγαπι ὡκ 

ὝΥΥ͂Ρ ὄξι, Ὁ πὰς ὁ ἀγαπῶν, ὡκ ὅ Ὁ Θεοῦ γεγθυνη), ῷ γινωσκ ἣ 

Θεόν" ὁ μὴ ̓άγαπων, ὑκ ἔγνω οὸν Θεὸν, ὅτι ὁ Θες ἀγαπη ἄξίν. 

᾿ὼν Ούτω ἐφανερ 9) ἡ ἀγοπη Ἢ ξΘοδεν ἡμιν, ὅτι Ὁ ἡον αὦ-- 

ΤΩ “(Ὁ μον λυ ὠπέςοιλκην ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα δισωμδυ 

δὲ αὐτδ᾽ ̓ὧν ουτὼ ἀξ η ἐγαπν, οὐχ στ ἡμεῖς ἧς ἠγαπησουμδρ 

᾿ Θεὸν, ΣᾺ ὦ ὅτι αὐτὸς ἠγαπησενήμαξ, ᾧ ἀπέςφλε τὸν ἡον αὐ 

ἱλασμιὸν αὐδὲ Ὁ . ἁμδρτιῶν ἡμὴ. Αγαπητοὶ, εἰ οὕτως ὃ ὁ Θεὸς ἡ- 

γαύπησον ἡμας, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομϑυ Ῥλήλοις ἀγαπᾶν. “Θεὸν 

οὐδεὶς πώποτε τεϑεατα: ἐὰν ἀγουπῶ μὴν ΣΧ λήλοις, ὁ Θεὸς ον ἡ-- 

μὲν μᾶμει, κοὰ ἡ ἀγαπε ἀν πιτελείω μδρη ὀξνὲ .Ψ ἡμιν. ΩΨ δύ.
 

τῷ γινώσκομδιυ ὅ ὅτι ΟΨ ἀυπὸ μδρομδυ, ὁ Ὁ αὐτὸς ἐν ἡμο, ὅτι ὡκ 1ῷ 

πνδύματος αὐϑ Ὁ δέδωκεν ἡ ἦμιν" ̓  ἥμεις ἐς τεϑεάμβα, Ὄ ἡ μδρτου- 

μδοῦ 01 ὁ πατὴρ ἀπέσοιλοιε Τ' ὲ ὑόν στυτῆρφι Ὁ“ ἀρ τι ὃς δὲ ΜῈ 

λογήση ὅτι ἕησοις, ὄξην ὁ ὁ ὑὸς Ψ Θεοό, ὁ Θέος ἐν ἀπῇ μδρ4, αὐ 

οὸς ἐν τῷ Ὁ Θεῴ. κὰ 0 ἡμιεῖς ὀνώκαμδ κα Ὁ πεπιςεύκαιμδρ ὃ 7 ἀγαίπην 

εὐ ἔχᾳ ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. ὁ Θεὸς ἀγοπη δ, ἃ ὀμδύων ἐν τῇ ἀγ
ά- 

πῇ, ἐν τῷ Ὁ Θεῷ μᾶρει, ὁ Θεὸς ἐν ἀυπὸ, ἐν ζύτω πετελεϊώται ἡ 

ἀγωπη (ἷθ' ἡμὴ, "ὰ πορῥναίαν ἐχωμρ ἐν Τῇ ἡ ἡμέρᾳ ἡ κρίσε- 

ως, ὅτι καϑῶς ἐκεῖνος ὅδ καὶ ἡμεῖς ἐσμέν ἐν τῷ κόσβλῳ υτω. 

Φόζξος ὁ τ ἐςιν ἐν γῇ ἀγάπῃ, ΣᾺ ἡ τελεία ὠγαπη ἔξω βαάλλ4 Ἷ 

Φόξον ὃ τὰ 0  φύξρ; κρ λοισιν ,ὑχᾷ ὃ 9  Φοξούμδιος. ου ὑπετελεία) 

“ἐν Τῇ τῇ ἀγαπη. ἡμεῖς, ̓ἀγαπὼ αὐτὸν," ὅτι αὐτὸς τεῖτος. η-- 

γαπὴ σεν ἡμας. Σ, ἐάνδας εἰ εἴπη, ὅτι ἀγαπῶ. “ὃν Θεὸν; Ὄ ὧν ἀδὲλ-- 

Φὸν. αὐτῷ μισῇ, ψεύρης ἫΝ Ο γαρ μὴ ἀγαπῶν΄ ὧὸν ἀδελφὸν 

αὐτῷ δ᾽ ἑώρακα, διΘὸν ὃν οὐχ ἑωρφῖκε, πῶς ς δαιαψρα αγα-- 

πᾶν; ταὐτίωυ τίου ἐντολίω ως ἀπὶ αὐτῷ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν 

ΠῚ » ᾽ 

3 ἀγαπών,οκ ξ 

Θεοῦ ἐκ ἔ τη 

ὅτι. ̓7: κ᾿, 

αἰγαπῶννν γνῶ 

σκει ἢ Θεὸν. σ 
κΜβὺυ 

Ἶ ὅπ. σΊ.:; 
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2 δλα καὶ ον ᾧ 
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εἰς το. ἃ 

ϊ 
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 Θεού. σῇ. 

«(ὦ 

« τα ὦ. γ.α 

ΤΑ Θεοδ, ἴα 

.« “ ε-, 3. 

ὅ υμινγ ἵγα ἐ-- 
ν: “ ἐκ .Ἶ 

ὅδητε οτὶ ζωΐω 
“᾿ .α 
ε χίτε ἀψώνιον 

« ͵ ᾽ 

Οἱ πῖςευοντες εἰς 
᾿ ΄ 

70. οἡ τ 

ΤΩΑΝΝΟΥ Α. 
“ὃν Θεὸν »ἄγαπα καὶ “ὃν ἀδελφὸν αὐτῷ. : 

Πας ὃ πιςεύων: ὅπ ἵησοίς δΐην ὁ Χριρόρϑα ῷ δ᾽ Θεού γε νη): Ω 

᾿ῷ τὰς ὁ ἀγαπιωντὶ ηὸν »ϑυνησείντα, ἀγωπὰ 1 Σ γεβυνημδρον ὡς 
αὐ. Ἔν ζυύπὸ Ἡνωσμοιδῳ ὅ 0ΤΙ ἀγαητ μῶν, ᾧ πένΐᾳ ᾧῷ Θεο, 

πα Θεὸν ἀγαπῶμδ,ὶ Ὄ τας ἐντόλας ὡς Ὁ πρῶμδι αὗτη 

γῶρ ὄδινὴ ἥ ἀγαίπη -} τ (ΘΟροί, ἵ "ἃ ταὶ ὀντολαξ ἀμ τήρω ὁ μδοοκὴ, 

σντολαὶ εἰν. Ὁ βαρεϊαι ἢ ῥα εἰσὶν, ὅπ παν “ὁ ὁ γεγδυνημδύζος ἐκ ῶ' 

Θεοόδνικᾷ τ' κόσμον. ἡ αὖτ νὴ ̓ γύρη ἡ ᾿ νυκήσσεσοι ὃ δ κόσιμον, ἢ 

πίςις ΠΝ ἴες' δξην ὁ νικῶν τὸν κόσμιον, φ μὴ ὁ πιςεύων ὅτι ἴ»- 

σοι; την ὁ ἡος 5  Θεού; οὗτος ὅν ὁ ἐλϑῶν δὲ ὕδατος ἡ καὶ ΠΑΤΕ 

ματος, ἴησοις ὃ Χραρῦρ' ὅι ὧν τὼ Ὁ ὕσοτι, μόνον, ΣᾺ ἐ ἦ πὸ ὑφε- 

4. καὶ Τί αἵματι κ ̓ πνέυμα ΟΣ μδρτυροιώ, ὅτι "5 πιν ἐδ 

μα δεινὴ ἡ λλήϑεα. ὁπιζεις εἰ ΕἸΦΊΨ οἱ ἱ μδρτυροιώτερ᾽ ἐν πίω Ὁ ἐρανῷ, 

ὃ πατήρ, ὃ λόγος, καὶ . ἅγιον ὑ  νε τυ Ὁ 579 οἱ Ἰρδς ἐν εἰσι. Ἧ 

τρεῖς εἰσιν οἱ ἱ μδρτυροιώτες ἐν τῇ 7}. πνεῦμα, κα "Ὁ ὑδῶρ, καὶ 

Ὁ αὐμα; Ὁ (ὦ τρεῖς εἰς Ὁ ἐν εἰσι. Εἰ πίω μνείαν ὀὐϑεθό- 
πῶν λαμιξανομδρ, ἡ μδρτυρία ἅ τνοδ μείων ἄξὴν, ὃ ὅτι αὖτ 
ὄξινή ἢ μδρτυρία ὅ 5 Θεοό " [ωὐ μεμδρτύρηκε φξᾳ ζυο αὐΐ. 

ὃ πισεύων ε ᾧ ὑὸ εἦον Τῷ Θεού, ἐχάτίευ τυράανὔ ἐν ἑαυτῷ" 

ὃ μη πιςεύων πω ᾧ Θεών, ψεύον πεποίηγεν 

“αν εἰς τίω μδρτυρίαι [ιὡ μεμδρτὸρ ἡγΑν ὃ 
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ἀὐθ' Κα! αὖτι δὴν ἡ ᾿ βὔρτυρκα, ὃ ΟΤΙ ζωίι αἰώνιον ἐδῶκαν ἡμῖν " 

ὁ Θεὸς, ὃ αὖτ καὶ ἱ ζω ἐ ἐν "πω ἑῷ ἀμφ ἄξην." ὃ ἔχων τὸν πον ον 

τω ζωϊὡ" ὁ μὴ ἔγων τὸ τὸν ἘΠ “ ῳ Θεού, τί ζω κε β λο μλὴ 

ἴα ἔγραψα ὕμιν ζις πισεύοισιν εἰς τὸ ὄνομα ἢ τ' ἡοδ δ Θεοό, ἥ να 

εἰδῆτε ὅτι ζωίω ἐ ἐλότ αἰώνιον, (αὶ να πὶςεύητε εἰς 55 ὄνομα δῷ 
ἡοδ τ Θεοδ. αὐτὴ δεν ἢ παῤῥησία μὼ αϑμδο χσθὸς αὐτὸν, 
9 εὐ ᾽ 

ας 

ὅτι ἐανς αἰτω θα κα ἡ 9 ϑέλημα αὐπ' ̓ἀκούει ὑμὴν: ἐὰν ἿΠ 

δὰ μδω ὁτι ἀκούει ἡμὴ ὃ δὼ  αἰτώμϑα, ̓ἀδαμὴ ὃ ὁΤΙ εἐχόμδυ ᾳ 

αἰτήματα ἃ ἡτήκωχϑυ ποῦ οὐ τῷ. Ἑανῆες ἴδ τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ ἀρδ ταύοντοι ἁμδρτίανριη τϑϑθς ϑάνατον, αἰτησᾷ, καὶ 
δευσᾷ ὠυπὸ ωΐμι Ὅς ἀμδρτανοισί μη, φεθς ϑᾶναντον. ̓ἔσν α- Δ 

μἔπα τεϑς ϑὰν ατον, οὐ ̓ τὰ ἐκείνης λέγω γα ἐρᾳντή ιπα- 

σοὺ ἀδικία ἁιδοπα ἼΝῚ ἐςίν ἁμοπα, οὐ χϑὸς ϑανα τον: ΟἿ- 

λήατθ χὰ 

«Κορ Ἡ 

Τω.γ. Δ 

Τω.γ.Δ 

ἥ“":. «ἃ 

Ματθιβιῖ 

,μὦ».γ.ἃ 

λεκυβ.Β 

ἀφ 



ΝΣ ᾿ " ἡ Νὰ μϑοφ τας ομεαν ἀν πος οκυταο κε βηεαξὶ ἐεεεσθ σε τσ πεπ εις εξ κειεει οὐ ς- εὐ εξ  ιεδιεοις. Ν ἐπ ον Ὁ τ ̓ 

9 
δ φ ἐν ᾿ 

᾿ Σ Ε ! : , 

ἱ, τ 08. ἘΠΙΣΤ. ΩΑΝΝΟΥ͂ Α.. ἙῈ . ᾿ 169 β Ε΄ ; ; ΦΟΣΝ ΤΠ ας κ σορεας 1. -" τῶι ὅπ παρ ὁ ὁ γε βυνημδῥος ὡν ἡ(. Θεοῦ οὐχ, αἰμδοταίενλον ν ΜῈ ἀἰ πες ΕΣ Ἂν ΣΕ ἿὯΣ Ἢ ἑ 
β ἢ “- . δ »πγρρηϑεὶς ὧς: ΠῚ] Θεού. πηρεὶ ἢ ἑαυτὸν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐχ ἅπηέται Ξε: δ ΑΝ ὦ τάδ φὴς τὰ ᾿ 

Ἶ ΠΟ τὐβῥ οἰδαμὴ ἀπ ὺμ ι Θεοδέρμὲν, καὶ δκαλσμυος ὅλος ἐν τῷ ᾿ ΧΗ γόψτας Ν ΝΟΎ ΔΈΟΙ, 
ΝΣ , ᾿ Ἀυκαηας πονηρᾳβ κύται ̓ εἰδαιϑυ δὲ ὃ δὴ ὁ ἡὸς 4' Θεοδήκει, ἢ '“ΧοΝ ; δέδω- ἀνένθις , .ν Ἵ Τ Ε Ρ Ἃ. ἀπο Α ᾿ : ̓  ̓ Ν ὑ8 τς 

“[ }Ο}Ο}ΞΦΟ.ΠΟΙ͂ΛΧινήμ Δώνοιᾶν ἥα, γενακωμῆν (ᾷὰ ἀλνϑνόν.' καξέσμοεν ἐν "οδναν ἀπ ΣΦ 
ε ΧΑ. : πῷ ἀὐριδινᾧ, ρτῷ ἸΔ ἃ υς (" Ἰησοῦ ̓Χραςῶ. οὐποξ ὅξιν ὁ ἀληϑι- ΝῊΝ ᾿ τ 

Ἵ “ψὸς Θεῤα κα: ζωὴ αἰωνιόρ. τεκία,,: ̓φυλάξαπ' ἑαυτοιῤ ̓ α- Π).9 "ῃ τς Μὴ Ρ ΕΣ Β: Υ̓ Τ' Ε Ρ " Σ ἑνλοσῇ ὡοίᾳ, καὶ 
πὶ τις ἐἰδωλων. ἀμίω.. . δὰ 'ς τέκνοις αὐτης »οιΣ ἐγὼ ἀγαπῶ Ὁ ἐν αἰλοϑείᾳ ἢ 

π΄ ως ΤΣ νμοΣ ὁ ὁ κ ἐγὼ μόνος, Ῥλάκαὶ παύτες (ὦ ἐγνωκότες 
᾿ἰωξονου ὀβηρο καδέλιυ ἃ «ϑοϑότο ὀράφεδ ἊΝ ΞΕ ΒΝ εσοῖ, ἘῈ : ΝΣ Ν ὲ 1 Ζ; ἀλήϑηαν, διὰ τίου ὠλήϑεαν πίω μδύουσω ὁ ΦΨ ̓ - 

." " π ΝΠ ἢ μέν, Κοὶ μὦ ἡμὴ ἐ ἐς εἰς “ὃν αἰῶνα" ἔςοι μθ᾽ ἡμὴ χά ρας, ἊἜ 
ος Ε πὰ ; ἢ κα τς ΕΗ λέος, εἰρίων ὥρα Θεοῦ παῖϑϑο, ὁ ρρα Κυρίου ἠσού χει. 

ν, ᾿ αν τ εἰν οἷο Ως ἃ «οὐ ἡοί ὦ παΐος, ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἀγαίπη. χάρίω λίαν ] 
ἐς: ὙποσΣ ΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΈΡΑΣ ἘΠΙΣΤΟΔΗΣ ᾿ ὅη εὕρικαϑκ δῖ τίνων Ου τἰξιπατοιῶτας ἐν δρηϑείᾳ,καϑεὶς Β- - 

ΚΝ δ οννο ας, ΧΡῊ Ἂ πος - ἌΝ ἐντολίω ἐλάξομδυ αὔρα Φ παζθε. Καὶ ψο ἐρῳτὼ σὲ κυ- . 

ἬΡΗ ἼΣΝ, ὡρλφῶνο δος Δ ν} ᾿ ἢ 

᾿ Ἂ Υ τ Η Ν ξαρεσθύτερρογφαφέκυρίᾳ κὴ Τῖν ἐέχροις αὐτὴς " ἡ δὲ ͵ εἰν ἔία, ὀὐχῶδ. ̓γτολίαυ᾽ ̓γχάφ φῶ Ὅι καινίω »»λὰ ἰὸ εἰ χομδι᾽ - 
: «αὐῤφαυις. πὴ ει λῆς αὗτῇ. ὁρωνζῳ. τέκνα αὐτὸς καλαΐς λἀἰκερεφό- : τ. ἔχομϑυ. ε΄ αὶ ἐδρχῆς, ἵγα. :ππὸ ὡς ἢ Ῥλήλοιρ: "Ὁ. αὖτη 9ἋἪ γή εὐγώπι, ἴωα 

᾿ ἰδ τ ) αϑιᾷ εὖν τῇ πίφᾳ, χρὶ ποχλοιὰ σλαῦοις αὐξεερχοκδίας, χαὶ λέουνς μὴ Ὃς ἢ ὶ 3 ὀνολὴ » ἦα ἵνα, φϑ πατῶ μδυ τ τ ταῦ ντολας αὐή. αὕτη γε" "ῇ ὡντολή, 

ΝΣ μὴ “ἰὼ αἰοισίαν ω Ὁ Χ ειφοό ς ὦ (κὶ, γραφά τίωὐ ξῆπρολξυ. ᾧ ρῶτν ς. ἐξ ἊΣ Η καϑὼς ἠκούσεοι  αἰπὶ ̓ϑρχῆς, να ἐν αὐτῇ ̓αἰδιπατῆτεδη πολλοὶ ' τῷ ΩΣ ᾿ αι πυδέχεται αὐτῆς τόωα. εἶτα δὲ δοίσκων μὴ νεώτερον 1) ὃ καϑ ἘΠ πὰ , ἫΞ Ι ' Ϊ | ἃ. ες ΤΣ 

Β΄ ππν ἡμας: μυφη δῖον, ̓ ὔραμᾷ πάλιν «ἰδὲ αἰγάπης, καὶ ὕα μείνωσιν οὖν τῇ δὲϑοιχὴ τῇ ἢ αἱ δα δοθκίσῃ αγοὶ ἐἰσηλϑον ἐς δ κόσμιον, οἱ μη ὁμολογριάτερ Ἵ9Ε0 ὃ Κρι- Γ᾽ υ. ΝΕ 

ῳ ο΄ αὐτοῖς ,χαὶ λριπτὸν δὲδουσκ λὐτίγριτον ἐΐ) ὧν. λέγοντα μ᾽ .Ψ ρα ἐληλυλέναι ὧν Χοικόν. Ἂ "ἢ ἃς οὐχό-. τον ἐρχόμᾶρον ἐν σαρκί" “τὸς δξην ὃ 0 ϑλᾶνος Καὶ ὃ ἀὐήχριςος. ᾿ 

- αὐἰδαγίένἐ δὲ ὥςτε γτ λεῦα δέχεοϑα) τίγα, εἰς ἀμ τς λέγοιν ὥς ἤν τ ' ΔΑΝ ἢ τ ὦ βλέπετε ὁ ἑαυτοις, ἱἵνὰ "ὴ ̓Δπολέσωμδϑυ ἃ ἂ ιεἰργασοιμθα, λᾷ 
ι .« ρᾷ καὶ ̓ ὰ μὰ τίω Ἐπαῦλίο " ες, β ; ὙΠΕΡ’ μιαϑον πλήρη τς αδαϊδν: παῖς ὃ  ϑραξαίνων καὶ αὶ μη εϑύων 

᾿ : : “-: ΕΠ} ἐν τὴ διδδνχη ΤΩ Χριςού. ΘεοΥ ἐρε ἔχφ ὁ μβᾶϑων ἐν τῇ διδαχὴ δ ἜΝ ἐπα ἢ 
ϊ ᾿ λα μέοϑον πλη- " ; 

᾿ κεφαλαί α ΤΗ͂Σ ΑὙΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. ᾿Ν ; »" ἀπολάζητε. χεικεῖ δῇ τὸν ποτίοκ αὶ τὴν ἐμαί ἔρχεται πσεὸς 
ἱ 

σχ.εα 
δ αἱ Μεπὸὲ τὸ περϑοίμιόν πθὰ ὁ 49. βίου ἐν αἰγαπῃ ν Θευο διὰ πί- - εἰσοικίζειν ἢ γαιρετίζειν ἐ πᾷ, Εἰ χω παρουσίας “ὦ. ᾿ χέου ! ἾΣ 
[ ' ᾿ " ςεῶς, ,αἰνενς ἼΚΘτιΝ Εγώ, ΤᾺ οὐ δεῖ αἱρανικὸν. . κκ ἀν εὐ ἡὐπίῆ ποὺς τωι -- ᾿ ' Ὶ ᾿ ᾿ Α ὑμᾶς, 4 ̓ τα πίιυ πίω δεσα, εἰ Φέρει, “μη ΔΗ ΟἼΕΕ αὐ Δ. ἐχοα “τ 

“ν κα: ᾿ , τς -- τὸν εἰς οἰκίαν (ὦ χαρῳ πὶ μὴ δέγοτε ὁ Ο ὁ). λέγων ̓αὐπῷ χοῃ- : 
ΕΝ ; τς “ ' δ 5 πε ΓᾺ βεν, κοινωνῇ Οἷς ἔ ἐρ2ρις ἀμ Οἷς πόνηροις. Πολλὰ ἔγων ὑμὶν ᾿ 

1... . ἡ ς δέος τον ρος 9ὦὁ ἢ ἘΠ ε “ ράφειν, ἰλεἠξουλήϑέω δια χαίρτου κημϑηανος"" δδλα Ἔ 
ΕΣ τς ν : Ι : ; , ὶ ἢ ΄ ν “- , γ φ-,ο“ος ΤΗΝ τὰν τς τς ας ἢϑενν πολούμαξ, κα όμια ἀσρθο εύμια λαλῆσαι, ἥα ἡ; 
ν᾿ “ "τος δ ει ϑςς “Ν Ἔτς ἡμὴ καὶ ἡ πεπλήρφ, . Αασέξιπῤοεζτοωνα τς ἀνλφῆς 

τῇ 
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ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

ΝΣ Γαῖον, χὐοαυῤούμϑμον αὐ δὸς πλῤπῶι ἔχει Φιλοξονίᾳ, καὴ παοοτῴέπει
 τῇ 

αὐτῇ αρϑ93 σά ἐμμένᾳν, καὶ αὐοϑπίμταιν ὸ ϑυϊξιούοϑαι ζους ἐδελφοιί. 

πλΥν ΤΎΡΣ (ὰ ὡς μῆτε. ̓αυπὺν ταὐϑέχοντε ζς πῆωχοῖς, δλὼ ζὴ κωλύοντα ζοις ὀῤδα, 

᾿ χαὶ  πολλφ  Φλυαρ ὡδνὰ Τὰ, διδύμις χἰγείλιαοτείου, δ τὸ τὴς ὁδηλείας, χαὴ μὴ εἰδὸ- 

γα] δὲ Θεῷ δὴ μαπξιονὸ ιδὲ κἰρέριρ ϑρτυεόνε τὰ ( κἄχλιςα. 

ὑΝε δ ἐδε τοτὶ νἀ Ν νὼ 
εν τον ν Ὦ Καν: 

κεφ ΑλΑτ α πῆς ΑΥΤΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ 

ὡ: Ευχὴ ΜΠ Σ πελειώστως καὶ Σ δἰ» ιείας ἐφ᾽ ὁμολογίᾳ ἜΤ. κάγυζα. Περὶ ΡΉ ἀυτ φοὶς αὐτις ἐπ᾽ ὠφε- 

Κ᾿ ἀδελφῶν Φτκὶ Χοκοὺν... Τὺ ᾧ, Πεοὶ ΩΣ Διοβεφαιζ φαυ- κίκὼ ἄχ. 

λόγητος ὸ Ἵν: δεοὲ δδημησεί ουγῷ ἡ γυχϑα ς 

ς ΩΝ ΝῊ ΝΣ δ κν οἼ- σ᾽ ἐξος ἊΨ, 

ἡ ρν ρος Ὴ ἀμ ϑΩ ζϑι 

ΞΘ οχοσονν 

ἐπιστολὴ 

᾿ 

ἸΩΑΝΝΟΥ ΤΡΊΤΗ. 

Ν᾿ 

ἵ ἼΣΩΝ Υ ἐγω ἀγαπῶ ὃ ὡΨ πο ψ ἐρας τϑι παύτων 

π΄ γρόλ λει ἥδ: Τῇ. χλυϑεζε, καϑεὺςς αν ον Σλῆ- 

Β ϑείᾳ τὐϑαπατεῖς. μειζοτέραν" Οὐτων᾽ ὅκ ἔχω ̓χαραν, ἵνα, ἀ- 

ΟΝ κοὐω οὶ ἐμὰ τέκνα ὧν δληϑείᾳ «ξαπαριώτα. Αγαπητε, πιςὸν 

," . ποιεὶς ὃ ἐὰν ἐργαση εἰς δι ἀδελφοις Ὄ ὁ εἰς Όι ξώοις ἐμῦρτὺ 

" Ὥ ρσαν " (υ τὴ ΤΉ ἀγάπη ̓ ὠγώπιον ὀκκλησιας " οἱ χαλῶς ̓ πορίσής 

τς μηδᾶν' λαμ ἀνοντερ ὅσο δ' δ ἐθνῶν «ἡ μεῖς οαὺ ἢ ὀφεϊλομδι ἀ ὡ- 

Γ᾽ πολαιμιξανᾳν οις ς Ουούτοις ἡὰ (φεροοὶ γινωμεϑοι" τῇ ἢ δληϑείᾳ. 

Ἔγβανα τῇ 
ἐκ ϑλιδέχς ἡ ἡμακ' τ, διὰ ζῦτο ἐὺ ἐαν νἤϑω, υὑπτομνήσω ἀν ζα ἔργα 

Ξ ἫΝ οἱ ποιξὶ λόγοις πυνηροὶς φλυαρῶν ἡμαρ' καὶ μή δρ ρκούμδυίθν 

" ΝΞ δὶ τούτοιζ, οὔτε αὐ αὐτὸς ὀἰδιδέχεται Οις "ἀν ἢ οι 'βε- 

μὰ ἘΞ 

, ἐν ΣΤ ΔΝ Ὺ λοχὸ αδλροξωίμι ὡ κορδτον «δὲ υἰποδέχῃται ἂν 

7 δε Γ 

: ὴ στὰ τ ποίλυ τε αὐτοὶ «δὺ τί πσοοσφοραν ᾿ἰποδέχεται αλτιάται δὲ Διοτρεφῆ, 
--α 

περπέμψας ἀξίως “ ὅ Θεοό: “κσέρ γ. 4 ὀνόματος ̓όζηλϑον, 

!" 
τῇ ̓ὠκκλησίᾳ: ΣᾺ ὁ ἀπο ἀν αὐΐᾷ Ὦ Διοτρεφής Ἶ 

Ν ἢ. Ε 

1 ἴωτης. .« 

Δ Ριν. " 

5 ποιδὶς. ". 

ἡ ἄυτί. α.αὉἢ 

ἀλάζογπς. ει 

ς ἐϑυχφν. 1- 

δ τῆς διηλείας, 

᾿ φῇ «(ἃ 

7 ἔχαψά τ 
ποι 

ᾺἋ 

8 ἔγιδεχομα- ᾿ 

γοῖς. κι 
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λομδιύοιρ᾽ κωλύει ,καὶ ὼκ τὴς ἐκκλησίας ὀκβαλλει. Αγαπητ, 
μ᾽ ̓μεικοῦ κρικον, δλλὰ τ άγαϑον. ὃ ἀγαϑοποίων ἐκ “Ὁ Θεοῦ Δ 

ὄφην" ὁ ὃ κακοποιῶν ἐχ ἑώρακε Υ Θεόν. Δημητθίῳ μειδιοτύ-., 

ρῆται ιασὺ παιγτῶν, ζο υχο! αὐτῆς τῆς δληϑείας " καὶ ἡμεῖς δὲ 

»ἰδαριήνμα μδρτυρουμῶν, καὶ ̓σίδατε ὁτιὴ ἱμδρτύρία ἡμλδδληϑυς, δ. 
Πολλὰ εἶχον γράφειν, Σλλ οὐϑέλω δια μδγανος Κρ καλούμου 

(γα {6} ἐλπίζω δὲ ἀὐϑέως ἰδεῖν σε οκαὶ φῦμα χυθθς εὐμα 

λαλήσομδυ. Εἰρίωυν (οι. ἀσσαί ζονται σε οἱ φίλοι. Αασείζου Οιυὴ 

Φίλοις κατ' ὄνομα. 

ἰωάννου ὦ) Ζιςολὴ καϑολρουὴ χράτη ἐίγων λῦ. 

Ἴ 
᾿ ΩΣ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ 

Ἐχιςολῆς. 

ΙΟΥΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

ΑΥ̓ΤῊΝ Κ᾽ Ἰχιολίωι φαφῳ τ ἤδη πιχευσασινὶ καὶ ἢ πσοόφα σις 

αὐτῆναῦν ἀσελϑύντων πίνει καὶ δὲ δα σχόνπττυν ἀδιάφορον δ) τίω ἃ αὖνϑ 

τἶαν ν Ἀ) ὁ Ῥϑρνουμὅῥων Κύειον : ὀβαίκην ΡΩ σα ψα; χρὴ ἀσφαλΐσα.- 

᾿ Ὁ εϑαι Φοὶ ἀἰδὲριφορᾷ. καὶ προ φον μϑρ ὐϑωκαλᾷ αὐδις ἀ γωνίξεο χαὴ 

ς τ ., φ Ξ δ; ἣ ἐμμένᾳν τῇ πο αδοϑείση ἀὐύδις πίφῳ ἔπειτρι ποκρρυ ἢ 4 ἰουὲ ζοιούτοις ὡς 

πλαῤοις, κ ρα ν μηδεμίαν αὖθις ὁ ἐχήν χοινωνίαν ἀπροϑοζοιὶ οιούτοες, ε εἰ δέξαι 61 οὐκ 

ἢ Ῥόρχεῖ ὧ κλύω αι μόνον ἐαὺ μὴ τ ἀξίως τύϑεπα ἰσωμϑῳ τῆς κλήσεως: κ γὸ νὰ ὧν ́ σε- 

τερον λαὸν ὀξαγαγῶν ἐξ Αὐτῶν ο Κύριος ΨΗ ἐμμείναντα τὴ ἢ πίᾳη, ἀπω λεσε: χὺ «Ε 

γέλων δὲ μὴ 7 τηρησελύτοων τίς ἰδίαν Ὅξι, ςίκ ἐφείσειτο. δὲῖ δίζυ “χοτὸ Ὰ} ζοιουτων λύα χω- 

ρᾷν" ὰ χ) ΣΡ Μιχαήλ ο Ξθρχα ἠξλρς᾽ οὐ ὑπήνείκι βλασφημίαν τῷ διαόλου. ἔσεαϑαι χριῶ 

τοὺ ἀπωλέὰν αὑτῶν,ὡς Σοδῦ ον, διδαύσκῴ. εἶτα πόραμεῖ εἰς αὶ ἤν, ὦ ἱπάξζαμε αὖ-- 

᾿ ηρῖς βεξαιότητα ὃ πίφεως 5Ὸ Κυδίου,τελῴοι! τίω Ἐχιφολίω. 

Κεφαλατῖα «ΗΚ αὐτῆς ἘΠ ΣΤΟΥΣ 

ας ἔχοντ ὑποδιδιρεσιν; 

δυκίας.. ᾿ 

Τεξὶ οἰδραλέας αὐτῶν ὧν ἥι πίρη, συμεναλύίες π ὲ φεισοξ Χγ 
ἐς Ὁ πληδβον, ζλὶ σωτηείᾳ χαὶ ἀγιασκις ᾿ 

Εφζχὰ δ αὐτῶν εἰς ἀπ 59 παῤῥησίαν χα ϑιιραὴ σὰ “Γ΄ 
ὀξολογίᾳ, θιῶς 

α΄ Γεεὶ τϑοσοίας τῆς εἰς Χοισὸν πίςτως διαὶ τίω τίὼ ὑπανάςτεσιν 

ΔΆ ἀσεβῶν καὶ αἰσελγῶν αἰδρών.. Ἐνῷ, Γερκ μελλούσης 
αὐτῶν χολαίσεως χα ὁμερίωσιν ω παλαι ἐπι ὐπλο - 

καὶ πονηρῶν. Ἣν 

ΓᾺ Ταλαγισμμὸς ΒΓ ΤΥ Σ πλαΐῃ αὶ δυοσεζ εἰα χαὶ αἰσελγεΐᾳ ̓  
εἾ ων τ. ὰ ὕχῃπλάςω ἜΠΗ" τῆς Εἰς ἀπατίω δωρφ- 



Γεένθ.Ε 

οι ὑπσομινῆσαι δὲύ μα ς βούλομαι, ̓όδὴ ταῖς ὑμας ; ἅπαξ ούτ 

σιν ΡΝ 1 να ν ε" τ δ 

: τητα ὃ ἀϑετοῦδι :, δόξας ὃ Βλασφημοῦσιν. ἊΝ 

ἃ 

"Ξ ξ: ΟὟ ΔΑΣ ἰησοῦ Χϑιαςοῦ δουλος", Ἁ-- 

᾿ ϑελφος δὲ ἰακώξου, Ὅις ον Θέ χά | 

σϑὰ ἡγιασμένοις, 15] ὶ ὑησοδ Χεκεῶ ἐ ερελμάῥει 

: ὶ Ὁ τηρημδοις κλήτοις᾽ ἐλέος ὑμῖν καὶ οἱ ρή-- 

ΠΥ νη κοῦ αἰγάση πληθαυϑείη. Αγαπητοὶ,, 

Ὶ πᾶ σοιν απουδίω ποιού μδυος γθαφεὶ ὑ- 

ἴσον ἘΣ ὑμῖν, αϑραχαλῶν ὑπουγωνίζεας ΤῊ Ἰάπαξ τρα- “κ 

δοϑείση Ὅις ἁ ἁγίοις πὶς4"  πουρεισέδυστιν 0 Σ ἄμνες δὼ ϑέθοποι (ᾧ. " 

μι ζοϑογ)ὲ )θαμιμένοι εἰς ζυτο Ὁ κρίμα, ἀσεβεῖς, τίω τοῦ ͵ 

Θεοό ἡ ἡμὺμ χὰ ραν μεταπιϑέντες εἰς ἀσελγέαν, καὶ οὸν ̓μόνον Τὰ, ΤΩΣ 

δεασύτίωυ Θεὸν χα] Κύδμον ἐμὴν [ησουῶ Χοαςον Φρνούμε-᾽ τ (ὑσμον. α 

͵ «»,ρ 

ὅτι [σοῖς ἀ- 

ὅτι ὸ Κύρκος. λοιον᾽ οκ γῆς Αἰγύτῆου σιύσαιρ, ὃ δεύτερον 

μη γηφεύσοιντοις ἀπωλέσεν' ̓ἀπέλοις κι, Ὅις μὴ ἢ κει; 

ἑαυτῶν δρχῶυ, Σϑλα δογολιπῆν β 

ν 

Θεὸς λαογ. 4)» 

« 

παρ τίσ η ἌΣ: ἜΝ, αἰωνί ᾿ὐν πεν ὑπέλ τ: Ὁμοίως 

μᾶμτοι καὶ οὗτοι ὡψυπνιαξόμδροι στύρχκα μμμ αἰνοισι, κωυραῦ- 

Μωσέως σύματος οὐκ ἐτέλμησε κρίσίν ὑπενείκεῖνα λασφη-. 

μίας, δλλ ὅπεν, ̓Ἐπιτήμήσειν, Ὅν Κύρζος. Οὗτοι) 9 ὅσοι Ἐκ ύ , δια 

εν κὸν ὅσαι Ἔ: ̓ς ὡρζά Ἵ ζῶ Φχί- : 

μὲν τὐϑοὴ τῆς κοινῆς" σωτῆφίας, ἀναίκην ἐν " 
ΟΣ " 

; γῶν. ε. , πορόυόμῆροι Τὴν ἀσεξει 

“εξ λαόν, εἰ ᾿ 
-οὧ4 . ΨῥὈρ « 

κ οάδ 25. καὶ »Ὁ 

ν᾽ Ν ᾿ ᾿ ᾿ 

Ἔν βόα τὲ ᾿ἐπιρολὴ ἰοἰδεκαϑελυδὴ 

: εἰ ἠρδῇ. 1: ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

«ἰώνος, ἰη. ἀπ ρλρο τ ν ΤΣ 

ἘΠῚΣ Τ' ἰΟΥ̓ΔᾺ. 1553 
β. σαν), ἐν ὑπος φϑείβον"). Οὐα, αὐτοῖς, ὅτι Τῇ ἢ ὁδῷ Ἔ ἐν 'Κανν ἐ- 

ποράλϑη. καὶ τῇ πλάνη 5 ̓Βαλαάμ μιῶρ ὀξεχύϑνος, καὶ τῇ 

«ϑ)ωχίαις. ἐ, Δύτιλογίᾳ, ἦν ̓ Κορὲ ἀπώλοντο. οὗτοί φίσιν ον ταῖς ᾿ἀγώπαι᾽ 

᾿ὐμῖν. ἀνε. ὑμῖν. απιλοίδες, σευ ἀνωχούμδυοι," ἀφόξως κὁ ἑαυποιὶ ποίμμα!- 

 ῆν νοντες " γεφέλαι ἀνυόροι, ὑπὸ ἀνεμών ̓ αϑιφερομδνα!  δὲν- 

“ἊΝ ὅρα Φϑινοπιοθανα, ἄκαρπα, “ὃς Σποϑαμόντα, οὐκθάζω 

“ΠΣ εὐ" ἢ ἀχριὰν ϑαιλοίαγις, ᾿ἐπαφο ἐζονπὶ ᾿ ἑαυτῶν ἜΣ 

ας, οἰςέρες πλάνηται, ἰς Ο  δὸφ ος ΤῈ σκότοις εἰς (Ὁ αἰῶνα ἢ 

τὴρ ἽΤΟΙ. πυερεφήτευσε: δ Ὄ ᾿ Ούτοις ἑδδδμορ: Στὸ Αδὼμ ἕνωχ, 
Ῥ ϑίων ἀγζέ- - 

μω ὦ ᾿λέγων, ἰδοὺ ἽἹ Κύριος ῳ μυθλάσιν “ἁγίαις αὐτοῦ," ἐοει 

κρίσιν Ὡ παντων ΧΟ ὶ ὀξελέγξαι παι ταῖς οὖν ἀπ :: αὐ 

τε «δι: παϑτων ΤᾺ ἔρχων ̓ἀσεξείας αὐτῶν ὧν ἐσέξησαν, ῶ 
ον πατῶν τὰ σκληρζν᾽ ὧν ἐλοίλήσειν καὶ αὐμλῳ Ὁ ἁμδρτωλοὶ α:-- 

τὴ αὐκδύᾳ καὶ σεθεῖς. οὗτοί εἰσι σϑεδυρου, μαεμφίμοιροι, να" ταῦ " ὀσιδυμίας, 

ι πὰ αὐτῶν πορϑ)δ δυο," Ο ἃ ΨΩ, εὐμα αὐτῶν λουλει ! ὑπέροίκβ,, 3αυ-- 

γ' μάζοντες πσδόσωπα, ὠφελείας χίξαν. - Ὑμεῖς δὲ ἄχραπη- 
Ὑσὺν μ᾽ χοοέρημϑῥων υτεὸ Ἰῶν τορο- 

τον λῶν τῷ Κυεζουἡμδι ησοΐ Χραροό, ὃ ὅτι ἐλερον: ὑμῶν δι ἐν ἐ- 
Ἧι ΛΗ τῶ χρόνῳ’ “ἔσονται ἐμυπαικται, κι ταῦ ἑαυτῶν οχιϑυμίας 

ν. οὑτοί΄ εἰσιν οἱ ὐποδιὸρ ἐξοντες," ψυ- 10 ἐλόδυσοντοι. 

νι χικοὶ, πνῶμα μὴ ἔλοντε Ὑμεῖς: δ, ἀγαπηγοὶ, τὴ ἁγιωτάτῃ Ὁ-᾿ 
αι ν } ᾽ τ μῶν πίςᾳ ἐποικοδομιοιίυ ἑαυτοις, ἐν πνϑϊμαῖε ἃ ἁγέῳ προσευ-- 

πὐωλδ, α.ε. ᾿ ἐ ᾿ς 7. Ϊ 
᾿ χόμδροι, ἐσύτοις ον αγαὰ ἡΘεοόδ τηρήσατε, σσοσδεχόμῆροι ὁ 

ἀὐλέχα ἕλέος ΤὉ Κυρέου ἡμὴ ἴησο Χραροᾷ, ες ζωίω αἰωνιον' ̓ ς οιξ 
δακριγομέΣ ὃ 
ἀῶ ει κἰρ' ἐλέριτε θυ ωρς γι δ ἐν φόβῳ σιῤξετε,ς ὡκ π- 

“ἶφι σ΄ ψοὶ ϑθῳ φυλάξαι ̓ὐηὰ “ 
'διοδ ας τοις, κα" οῆσρω! χατενώπιον Ἂν ἡυξηδ αὐτοῦ ἀμώμοις ἐν ἀγωλ 
λέζχετε ὧν φό- ; ν᾿ ᾿ 

ᾧῳ, μισοαιύτες., λιάσᾳ, μόνῳ σοφῷ: Θεῴ σῶ ΤΉ. ' μὴμ ̓ φξα καὶ μεγαλωσύ- 

ἿΝ κε αμνιε Αμίῳ. ἐλ μα ἐτῆ νε. ὍΛΑ πὶ ἐξμοι; ἐν 
οὐ ᾿ 

᾿ ἀασίλοις, μα ἐν 

Χεκοσύ δ᾽ Κυ- - 

ἢ ποθ πάντὸς ΠΝ . τρεξικιξιλδτ νος, γκάρονοςς 

Γεν. ἢ. 8 

.ο Αραθικβι ἃ 

. βίσεέγ.β.Ὸ 

Αἰραθιις Α 

ψ ον 
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] 
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Κολοσια 

αὐχορς Ὁ 

ΕῶρθΑ. 
αἰ πετα. Δ 
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Ἡσαΐν γ.Ὁ 

ματθικ Ὁ 

ἰούσα ὦ 

Ζα»»..8. ν 

᾿ Κεφ.κα.Β. 

᾿ ἄχρι. 

ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ͂ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 

ἫΝ δι ἔδουκεν εἰμπτὼὸ ὁ πὰ νὴ τοῖς 

: ἀθι Ἰχο αν ΞΕ Ύμς ἰπσυδ Χοκτοδ: ἐρθυόμίω ἐν 
ως. ὧν ὦ δρμέλανῃ ἡμερφγί τη ἡκούσοι, ὀπίσω ᾿ ΚΗ πω 

ἡρ ἀρος ες Ἀ 50, οὲ δ, 

ὁ τος τὰ 

᾿ ᾿ .4΄΄ς 

κὴὴ} ̓ἄούλοις αὐτῷ ἃ δὲ Τβυέϑαι ἐναχέ καὶ ! ' 

Ὁ 3} ἐσήμανεν δποσείλας δια Τα Η' αῃῇ ον αὐ-«Ὃ ὃ 

ΣΤΥΣ, ποῦ τῷ. δούλῳ αὐτῷ ωᾶννη, ὃς ἐμδρτύ- ' 7 

ἡ ΕΟ)  ρησε ῷ λόγον Τῷ Θεού, ΚΟ ̓ τίω εὗρτυ- “πε 
Ὧ τύ τοῦ θάαν ἱησοΐ Χελεοό, ὃ ὅσοι τ ̓εἶδε," μα- - ΓΤ 

᾿κασθος ὁ δῤαγινώσκων: ῷ Φ ἀκούοντες οὖν Ὡλαι ὃ ὥεο- ΠῚ
: ᾿ 

Φυπείίρ καὶ τηροιτες ζω αὐτῇ γεγθαμιμένα:" Π καιρὸς 'παια 

ἐηήτς. ἰώαυνης ταῖς ἐσῆα ὡκκλησίαις ταῖς ον τὴ Ασίᾳ" . “" 

ὑμῖν κὸ εἰρίη᾽ ἐσθ Ὁ ὁ ν καὶ ὁ ἰιῦ καὶ ὁἐρχόμδυ θυ, κκ ἐὐΡΌθ ΩΣ, 

᾿ηἦ ξηῆα πνδυμάτων͵ ἃ ἄξιν ἐνώπιον δ ϑεθνου αὐτοῦ, ΕΝ ᾿ 

ἰησοδ Χριςοό. "ὁ ἰμδρτὸς ὁ ὃ πιφος, ὦ ὸ ̓αφροτοτοκος οκ ἅ' νεκρῶν, 

Β καὶ ᾿ ὃ ἀργων βασιλέων τῆς γῆς" τῷ ) ἀγα πὴ σουντι ἡμᾶς, καὶ. 2 ἀχκεπῶνπι. κα 

λουσουνῆα ἡμαῖς ἀπο δι ἀμδρϊοῶν ἡ ἡμῶν ον Ἠῶ ̓ αἵματ αὐτοῦ, 

." ὀπόϊησεν ἡμας. ̓βαδιλεις Κοα ἱερεῖς πῷὼ Ὁ Θεφ κὰ Ὄ ΟΣ αὐ 78 ΠΕ: 

ἈΝ ἡ φξα: καὶ ἊΝ κρώτος εἰς, ἐν: αἰῶνας ὧν αἰώνων. ἀμίω. 

δου ἐρχέται μῇ Υ' πνεφελών, ( ὦ ὀψετα αὐτὸν πὰς ἐφ ος 

ὶ » μϑορὸ "δπεινεὰ αὐτὸν ὀξοαντισαν, καὶ ἐκόλψονται ἐπ αὐδον πο-" 

τσ] α  Φυλαὶ ὁ γ8 γε γαὶ ἀμίω." Ἔγω εἰμι Α καῇ τὸ Ὥ, ὃ ρ- 

 κἱ καπέλο "λέχ. ὁ Κύξμος, ὁ ὧν καὶ ὃ ἰμϑκ ὁ 0. ἐργν ὑμῆυος, ὅ ᾿δΘεὸς, ανα 

- πνγακρατῶρ! Ἐγὼ ἰωδλνῆς ὁ ὁ χά. ̓άδελῷος ὑμδ ἤ ἡσυΐκοι:  ἀὰ 

ϑωνος ἐν Ὦ θα Ὁ νὰ τῇ ἢ βασιλείᾳ ὧ υομονῃ᾽ Ἰνσυό Χεε-. Ἢ 

ὺ᾽, ἐηυόῥῥω ἐν τῇ Ῥήσω; τῇ ἢ καλουμλύῃ πάτμω; δια ἢ λόγον. σοδι ιν ὁ 

“α..Ὲ 

ΑΠΟΚΑΛ. 
μεγαίλίωυ ὡς σεώλπείος λεγούσυς, 

1γς 

ἐγώ ἐμιὸ ΑκαϊπδῺ, ὁ 

᾿ἄσθφῦτος ( ὁ ἰδκατος᾽ καὶ, ὁ βλέπεις 2ξάνψν εἰ εἰς βιθλίῦν, κὴ Ὁ 

“ὑηά, α.τε τς πέμψον ταὶς ὀκιζλησίαις ταῖς ον Ασίᾳ, εἰς ἘΚΡΕΟΉῚ καὶ εἰς 

Σμύρναν, ( εἰς Πέργαμον, "ἡ εἰς Θυάτειρφι, ὁ ἐ εἰς Σαρρδές, ἡ 

"αὐ χες εἰς Φιλαδελφέαν, Ὁ εἰ τς ΠΗ, Και Εἐπέρρεψα᾽ βλέπειν 

κὐάκοιαυς, πίω Φωνίω ̓  ἥτις ἐλάλησε μεῦ ἐμοῦ "χαὶ  δ)λιφρόνας εἰδὸν ἕ- 

“Ἀρῶ, αὐης, Ως Ἔ ϑαγάπου. Γρφίψον᾽ ἁ 

᾿ » ὦ Εφέ 

ξ ΄ σν. ΚΟ 

σῆα λυχνίας λρυσαὶς, Ὁ ἐ οΨ μέσω τἷϑ ἑπῆα ἐὰν, ἐπρραν ἑῴ 

λύϑρωπου, ἔνδεδυ δι ποδήρη, τὐριιζωσμμνον ἵζοος Ως 

᾿μαροῖς ζωνίω ἀβυσην" εἰκ δὲ κεφαλή οἰμὰῳ . αἱ ̓τεῖχες λῴί- 

καὶ ὡσεὶ ἐθλον λδυκὸν »ὡς γῶν' Ὁ οἱ ὀφϑαλμοὶ ΠΩ ' ὠς φλὸξ 

πυρός᾿ «αὶ οἱ πόδες τυ ἢ ΤΩΙ χαλκολιβάγῳ, ὡς ἐν καμίψῳ 

πεπυρὼ υϑυύοι" καὶ ἡ Φωνὴ ἀμξ ὡς Φωνὴ ὑδάτων πολλῶν " κὴ 
ἔχων ν τὴ ἡ δεξιᾷ αὐτῷ χήρα ἀξςέρας ἐπῆα" καὶ ὡνκ’ τού ςόματος 
ἀμξ ῥομφαία δίρομος ὀξέα ὀκποράνομδύη" ὦ ἡ ὀψμος αὐτού 

ὡς ὁ ἥλιος Φαϊνᾳ ΟΥ ΤῊ ἢ δωάμει αὐτῷ. «Καὶ ὅτε δον αὐ. ἔπε- 
φ τϑὸς (ὗν πόδας ἀ [. ὡς νεκρός᾽ Ὁ ἐπέϑηκς ὰ  λξιὰν αὐ- 

ἡοδ λεῖροι ἐγ ἐμέ, λέγων μι, Μη ; φοξοό: ἐγὼ τμὶ ὁ χϑοοὸ-- 

σὸς ΟΣ ὁ ἀτον ἢ ὧὸ ζῶν' Ὁ ὁ ἐδθυομίω νεκρός, »Ἂ! ἰδοὺ ζῶν εἰ εἶμι 
εἰς (ὅσ αἰῶνας Τὴ αἰώνων. ἄμζωυ. . Ὁ, ἔχω 

εἰδὲς, ὃ ἃ ἁ εἰσι, ΓΕ οἱ 

ββίτωτα. Τὸ μυςήξχον δι ἑηῆα ἀςέρων ὧν δες ἐ 

ει γι νεάϑδι 

ἱ τὴς δὲ- 

ἐγώ τὰς "υλόις ω ἣν ἄδου 

ο ξας ΤΣ (ὃ τας Σ ἑγῆα λθχνίας ταῦ λξυσας. Θ. ἐγῆα ἁ ἀξέρές, ΕΊΙΡΗ͂ΝΝ 

οι τὴ ἑηῖα ὁ ὠκκλησιῶν εἰσι" χὴ αἱ ἐπῆα. λυχνίαι ἀξ εἰδὲς, ὑηῖα 
ὠκκλήσίαι εἰσί. 

᾿ γράψον: Τάδε λέγ ω κρατῶν ζι ἐῶ ἀξέρας ον τῇ ἢ δεξιᾷ 

αὐτού, ὁ  χὐθαπατῶν ον μέσω δ: ἐηῆα λυχνιῶν ὧν χρυσῶν" Ὁ ΟἿ 

δὰ ζο; ἔργα τῶ καὶ ζθκόπον θυ κὶ τόμ ππόμογίω σουγ δι 

-- ἐδώ βαςτίσει καικοιῷ, ὴ ὑποιρφίσιω Οι φάσκοντας ὦ ῇ δ ο- 

δὺ ὑπομοίὼ φύλοις, ᾿ ὅκ εἰσί" ρει αὐτοῖς ᾿ ψευδεῖς, ὼ ἐβάρτεσσιρ, καὶ Ὁ- 
ἐχίς, ἃ ἐδάπι- 

σας δγὰ τῷ ὄνος 

μά μου, καὶ ̓ 

ὑκ ὁκοπίασαρ.. κα " 

μὰ. πὰς. 

πομονίωω. ἔχής, Ὁ δε ΩΣ ὄνομκά μου κεκόπίουκας (ὦ οὐ κέκβυηὰ 

δ χω καπαὶ σού, ὅτι πίω) ἀγαΐπην ὅυ τέω ἀποούτέω ἄ.. 

Φηκας τὰ μϑνάνε σαν ὃ πόϑεν ὀκπέη!ωκάς, νὴ μεεηβωνοησον ἡ 

φέῦτα ἔργα ποίισην εἰ δὲ μή, ἔρχόμαι [(ἱ ὠμ,ἐ κινήσω ἢ 

λυχνίαν (ῳ ἐκ τ τόπου αὑτῆς, ἐὰν μὴ μετανοηόηξ' “νλάφδη 

Τῷ ἀπέλῳ ἃ ̓ ΕΦεσίνης ὠκκλησίας 

Ἡσαΐεμα.Β 

κα Μογ.Α 



α΄. «φς "- 

ἀαηρρον τς, τὰ ἀςττά υλτεμραςηεμει ει ρσυ ήσαν χα σαοσπινχο στον τει τς τοςυσχ ΝΟ. ἀπ πι; τια  π:ς ς;  ωα ιι πσ ἘΝ Ὁ3 ἐφ αν, ἀκὸ ὑδτὰ ΣΝ ΣΤΥ ἕ 
ἣν ΟΣ ον νώδαοι Τς Ἴ " Ὶ 

βξιιχβν 
μα 

«, 

ἘΣ 

ιγό ᾿Αποκάαλ. 
ἔχής, ὅτι μισεῖς ΟΣ ε γα ΔΨ! Νικολαϊτῶν ἀ κάγω μισω. 

ν οὐδα ἀἰκουσούτω ΧΩ πνῶμα λέγᾳ ταῖς ὀκκλησίαις " οι 

κῶντι δώσω ἀντ φαγεῖν ὡκ Ὁ Αἱ ξύλοὺ τῆ τῆς ζωῆς, ὃ ὅξην "ἐν μέ- 
σι τοῦ φἰράδείου ὃ 4 Θεού. Καὶ τῷ Ὁ αὔλῳ τῆς ὀκκλησίας 

Σμυρναίων γράψον᾽ Τάδε λέγη ὁ 0 Ζσέρτος Χο 0 ἐ σγάῖτος͵ ὃς ἐ- 
ΝΛ 

εν γεκρὸς, μ᾿ ὁ ἔξισεν" Οἶδα ουα ἐβγα ὡπω ὑλν Ὁτ 

ἰουδαίοις ζῇ ἑαυτουῷ, ᾧ ἐκ εἰσίν, λα σὼωα, γωγνὴ Τῷ σοι τώ. 

Μηδὲν Φοθοό ὁ ἃ ἐμεῖς πεχέν( (ἰδοὺ ἐμϑμει βαλεῖν Ερμδς ὁ 

ΓΤ 
δείσω τῷ Θερξ 

βου. 

Τ' πωχείαν, (πλούσιος δὲ εἰ 1) κὶ τίιυ βλασφημίαν τ ὅ λερόντων 

δηράίξολος εἰς φυλαικήν, ἵγα, πειρφιόϑητειχα ᾿ ἕξετε θλίψινη ἡμιε--.. 

ρῶν δέκα.) γίνου πιρὸς ἀχφι ϑαναυτοῦ, Ὁ δ δώσω (οι “ὃν φέφανον ᾿ 

τὴς ζωης. 9) ἔχων οι αἰκουσώτω τ ὃ ὁ πνώμα λέγ ἴω ὀκκλῆ 

σίαις Ονικῶν οὐ μὴὴ ̓ ἀδουνϑὴ ς οκ ἢ “: ϑανάτου ὦ δευτέρου. 'Καὶ 

τῷ Ὁ ΓΝ ῳ Φων Περγάμῳ ὀκκλησίας γρώνψον “Ταδὲ λέγ ὁ ξ- 

λῶν “ἴω ῥομφαίαν Υ δήσομον τω ̓ὀξέαν. ̓οἷσχ ἔ ἐργω σου, 
ΔΙ τς ὶ ποῦ κατοικεῖς, ἢ ὅπου ὃ ὁ ϑεόν(Θ» δὰ 15 ἐσατανα, ἢ κρατεῖς 5 Ἂ ὄνο- 

᾿μάμου, ὦ ὑκ ἠρνήσω ἢ πιεῖν μου; ΧῚ ἐν τας ἡμέρας" “ἐν αἧς 

Αγηῖπαρ ὃ ὁ μ ῤτυς μου ὁ πιρὸς ὅρα ἀπεκτα ν᾽ περ ὑρὰν, ὃ ὅπου χα 
τῦϊκαι, ̓  σουτανψας ΣΥΝ ἔχω κατα ΟΝ ὀλίγα, ὅτι ἐχές ἐ ἐκξι κραν- 

πτοαῦτας τίω δισδαυχέωυ Βαλααμ, "ὃς" ἐδίδασκον ἐν τῷ Βα λοῖκ' 

βαλάν σκανδὰλον ᾿ ἐνώπιον χ Ῥὐμν ἰσρρῆλ, φαγεῖν εἰδϑωλο-- 

ϑυτῶ ὦ Ὁ πορν δἄυστει' οὕτως ἐχής. Ὁ συ ͵κρατοιίῦται ἢ δ ὁ διδουχέευ Ν 
᾿Νικολατων,, ὃ μισώ. μεταψόησον" εἰ , δὲ μη, ἔρχομα! σοι ἀ- 
χὐ πολεμνήσω μεΐ αὐτῶν οὗ Τῇ ἢ ῥομφαίᾳ Ὡ σὑματος μου. 

Ε Οἴγων οἱς ξ ἀκουσάτω ἡ ΠΡ πνῶμα. λέγᾳ ΤΩΙ: ἐκκλησίαις ' τῷ 

Ναμε 

τὸ αἷς. ας 

11 εὐυνδε ΩΣ 

Βόάκ. α..ε 

12 Νικολαίσων 

ὁλωίως. μετα- 
΄ “ο » 

γΟΉΟΌΥ ἐμ ε. 
1] 

-ε 

ἠκῶντι δώσω ἀυπὼ" φαγεῖν ἀπὸ ἡ μαύνω ἅ κεκρυμμμένου, Ὁ δΆ. 

᾿δώδω ἀνπᾷ ηΦον λάρκην,κὸ ὁ ἐπὶν ψῆφον ὁ ὄνομα, κοινὸν γ)6- 

γραμιμένον, ὃ ἐδεὶρ ἐγίω εἰ ἐμὴ Ὁ λοι μιξάνων, Καὶ τῷ ρ ἀΐϑῳ 

ἧς ον} Θυατείροις ἐκκλησίας ̓2θάλψον᾽ Τάδε λέγ ὁ ὑὸς πᾶ 

μού, ὁ 0 ὁ ἐν γ»ζις ὀφϑαλμοιὶ αὖθ ὡς Φλύγα πυρὸς, Ὁ οἱ πὸ- 

δὰς ἀυδ᾽ ὁμοίου »χαλχολιβάνῷ' οἰδώσου  ἐ ἐργα,κὸ Υ ἀγαπην. 

ὁ πίω διαρρνέαν καὶ ̓  πίεῖν ἢ τίω υὑομονίω (υ, δ ἐργᾶ 

ἄνρὴ ἱ ΟΣ ξάατα, ἡλξίονα ἣς πορώτων: ΩΣ ἔχω κυ ὙΔ σρί ὁ» 

πυθϑφη- 

η ἔα, ἐκρσίω γωάμᾳ ἱκζαῦὴν ἰω λέρρυσοῦν ἑαυτίω : 

τ ζάξελ καὶ λές 
"4 ἑαυ σϑο- 

φϑν,ν δ δα - 
σχή,ἃ πλαᾶ 
Τὶ ἐμοιῴ. α.ε 

14 ἐετανοήσι,. 

δὰ σου.α τες 

« ἰὡ. «εἰς 

“ον. 

᾿Α πὸκάλ. [59 

πτρρφζεν διδοίσκειν καὶ πλανάεϑαι ἐμόις ἡδύς,  πορνόυσαι 
δ οῦνς μὲ ῶς φαγεῖν. Ὁ  ἐδῶκα αὐτῇ φόνον 'γά᾽ ̓ μετανοή- 
τι ὲ βνείας αὐτῆς, καὶ οὐ μεγενόησεν. ἰδοῦ ἐγὼ βάλλω 

᾿Ἰδὺ, αἰεὶ αὐ δ εἰ εἰς κλήίωυ, καὶ οὖν μοιραύονταρ μεεῖ: ΌΤης, εἰς θλψω 
νῶν. μεγαλίω, ἐὰν μυὴ μετανοήσιοσιν ὠκ τὴρ αὶ ἐργῶν "αὐ ᾿αὐτῶν" Ὁ 4 

τέκνα αὐτῆξ Σοτοκτεϊῷ ον ϑανώτω, ς ὙΠΟ ΟΟΥΤαΙ πᾶσαι αἱ ἀλ-- 
κληόνα!, ὅτι ̓ἔγω ἡμιὸ ὁ ἐρδυνων γεφροις τυ ἡκαρδιας' Ω δώσωυ υ- 

κάσ ΜῊΝ ἑκάσω κα Δα ε ἔργα εἰ οὐὑμῶν δὲ λέγ, Ὁ λοιποῖς Οἱς ἐν 
“αὐ Θυαπίρι ἢ ὅσοι πκ ἐχοιδι πίω. διδδυχέωυ τ ταὐτίευ, Ὁ δἵπινες “κ 
δ τὰ ἃ: γνωσαὶν [βαϑη ΤΣ σοπδγα, ὡς λέρρεσιν' οὐ ) βαλὼ ἐφ᾽ ὑ- 

μας ὠλλο ὡρίΘ" πλίω ὃ ὃ ἔλάτε,κρατησατε ἄχρας δ ταλῆήξω. 
Καὶ ὁ νικῶν κοὰς ὁ ὁ τηρῶν ἀχεὶ τέλοις, δε ἐργα μου, ̓ δώσω ἀυπὸ 
ὀξοϊσίαν οἶχι ὦ ὧν ν ἐθνῶν, κὶ Ἀπ ποιμμανέι αὐτο ἂν ῥαξδῷ σιδορᾷ, 

ὙΠ ὡς ζ σκδυή τα κερφιμικα “σάυτείξεται ὡς κάγω ὄληφα 

αὖρα τῷ ΤΕ παῖδὸς μίϑυ " Καή: ᾿ δώσω εἰυπὸ ῷ ἀξέραι τὸν ποθανόν. 
Ο ἔχων οἱαὶ ἀ κουσοί τω τ Ὁ πνέῦμα λέγᾳ ταῖς ὑρκλησίαις. 

Καὶ τῷ Ὁ ἀβῳ Δ ον Σαρδεσιν ἐκκλησίας »ράνψον' Ταΐδε λέ 
᾿μβάνανως, 4 ὁ ἔχω , α᾽ πνόματα ν ξ Θεού, κα ἡ Οις ἐπῆα  ἀξέρας, ΟἿ δα (ου 
τα δε ἐργαι, ότι Ὁ ὄνομα ἐχέο ὃπ ̓ἕ;ς,ᾧ γέκρὸς εἰ. γίνου θηρϑρῶν, 

, ἀν εν θη ΧΟΗ Ι σἤφαξον ᾳᾷ λοιπὰ ἃ ̓̓μλήει δτοϑανειν᾽" οὐ "» ὡρηκα (υ 
ὅκου. ἜΝ αὶ ἐβγὰ πεῖ ὠμδύα 6 ἐνώπιον τ' ἡ, Θεού." μνημόνάυε οιμῦ πὼς 
δ: ἐἰληφαρς᾿ καὶ Ἰκουσαξ, ̓  τὴρὲν, ὼ μετανόησον.᾿ ων οἱ μη 26" 

γϑρήσης, ἥξω ὄχι σε ὡς κλέπβης, καὶ οὐ μη γνῷς: ποίαν ὥραν. ἥ- 
Ἤβιας ἕῳ ΟἾΖί σεῦ ̓ ἐχής ὀλίγα ὀνόματα ᾿ ἐν Σωρδέσιν, εἰ ἐκ ἐμόλυ- 

ἐμ αὶ ἱμάτια αὐτῶν ᾧ : πὐξαπατή (υσι με ἐμοῦ ἐ ὧν λόυκοις, 
λοδτωρ, μεσ δ, ἀξιοί εἰ τὐρός ὁ νῃοῶν ᾿ἔσι! σὲ αϑαξαλέήται ὁ -Ψ ἱμαποις λάμκοις, 

καὶ οὐ μή  ἐξωλόψω κα ὰ ὀνομα ἃ ἔν ὦ ἐκ ὁ βίδλου τῇ τὴς ζωῆς, Ὁ 
ἘΝ ᾿ὐξομολογήσομοι ὁ νὰ ὀνόμα ἘΝ ἐνώπιον 8 πα δός μου," ὀώ- 

πίον ἣμ ΠΡ ὧν αὐηπό. Ο ἔχων οι ακουσοέτω 7 δ πνώμα λέ- 
4 ταῖς ὠπικλήσίαις. Καὶ τῶ ΡΝ ὦ τῆς δῷ ) Φιλαδελφείᾳ ἐ ἐκ 
κλησίας γράψον" ἂδ λέγᾳ ὁ αγίος͵ ὃ δληϑινός, ὁ ἔχων Σ᾽ κλε- 

Ἄν τΝ δὰ Τὰ τὰ Δα), ὁ δἀὐοίγων καὶ οὐ ᾿ οὐδεὶς ἡ κλεφ, καὶ κλεῖᾳ ὦ οὐδεὶς 
κι ἐν 4} δι οἱ γ4" οἰ δὲ οὐδε ἔργα. ἰδοὺ δέδωκᾳ ὡν ὠπιόν σε ϑύρανὲ αψεω-: 

γμόνίωυ, καὶ οὐδεὶς δεωύαταικκλέσι αὐτίω.- ὅπ μικρὰν ἐχής 
Μ.: Ὁ 

ΐ ᾿ Ἐ δ, 

κύῦ γ 

ἐξ. ἔα συ 
! υ 

οἷ ἃς ΖΑ : ἕ 

ἐρεμιζ Β 

Ψ δὰ , β ΜΡ 

Κεφις τ, 
α΄. ϑεσ.ε.Α 

β. πε. }.Ὁ 

ΓΟ  ο 
οὐνρλνσν ἃ 
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Γ 

Δ 

1:78 ΪΏΑ Ν. 

ϑαύαμιν,κΘὴ ἐτήρησαξ μου ᾧ λόσον, καὶ ἐς ἠρνησιο Σ ὄνομα 

μϑυ. ἰδοὺ διδωμες ὧκ τῆς σζυαγώγῖς ἦν σατανα λεγόντων 

ἑαὐτοιβ ἰουδαιοις ὦ φἢ, καὶ οι εἰσὶν, δλα ψεύδονται; ἰδοὺ ποιή- 

σίω αὐτοιξ, ἵνα, ἥξωσι ῶ ἀνθ ϑφείιθη δσῖν ὠψώπιον ́  ἢ: ποδῶν σου,᾿ 

ζ γνῶσιν ὅτι ἐγω ἐγαπησο σε, ὅτι ἐτήρησα: ὃν λόφον τῆς ἰασο- 

μονῆς μου, κάγω σέ τηρήσω ὡκ της ρας “ 9 πειρασμοῦ ὦ μὰ- 

λούσης ἐρχόσϑρι! ὁ τῆς οἴκου ἰης ὅλης, πειροίσοιι (ᾧσ ΚρῖτοΙ-- 

κομοτας ὧσὲ ἢ γὴ γ5: Ἴδο ἔρχομαι παχύ" κράτει. ὃ ἔχφο να μη-- 

δεὶς λοι η Ἃ Ὧν εέφανον (υ. ὁ νικῶν πορμίσωυ αὐτὸν εύλον ἐν Ἰῴ 

ναῷ ̓  Θεού (μου, Κα ἡ ἔξω οὐ μὴ Σὀξέλθηξ ἡ ἐπ, )γεώψω ἐ ἐπ᾽ αὐ-- 

τὸν ὄνομα “ 5 Θεοῦ μου, κὶ Ὃ τὸ ὄνομα τς πόλέως 15 Θέο με 

τὴς χρινὴς ἱερουσειλήμ, ή ὁ κατα αἼνουσοι ὁ ἐκ “' δ᾽ οὐρανοῦ στο Ὁ 

Θεό μου, καὶ ὃ ὀνομά μου. σπὸ καινόν. Ο ἔχων οιξ ἢ ἀκουσοίτω ὦ 

“ὃ πνόμα λέγ τῶς ἐκκλησίαις. Καὶ του 0 δε ἐκκλησίας 

᾿Λαοδικέων᾽ γράψον «Ταΐδε λέγη ὃ ̓Αμίω;, ὁ βίδδρτυς ὁ πιςὸς Ω 

αἰλρϑινός, ἡ ᾿ Ξοχὴ τὴ τῆς »Ἰέσεως Τὰ Θεοό' Οἶδα ̓  (Χ ἐγαῦ 

οὔτε ψυχρὸς εἰ εἰ οὔτ εςός" ὀφεέλον ψυχρὸς εἰ εἴης ἢ Ἰζεὺς' οὕτως ὃτι 

Χλιαρὸς ἐ,κοὶ οὗτε ψιλοὺς οὔτε ἄεῦς, μδμ σὲ ἐμιέσοα ἐ
κ τοῦ 

οὐματὸς μίϑυ, δὃπ λέγής, Ὃπ' πλούσιος μα ̓  πεπλότηχαι "ἡ «- 

δενὸς θείαν ἔχω" Καὶ ὑκ σἰδὰς ὃ ὅτι συ εἰ ὃ ταλαίπωρος ̓  ἐλέφ- 

νὸς Ω ἥἴωχος Καὶ τυφλὸς "ἡ γύμνος. Συ
μρωλάνω (οι ἀγορϑ- 

οἷ 

σα] Ἴπι  ἐμοό Δξισίον ὑλόλινν "ον ἐκπυρὸς, ἵνα πλουτισηξ" 

καὶ ἱμώπα λάυκα ἵνα, αἰξαξαλῃ, (αἱ μὴ ̓ Φανρωϑη ἡ αἰχαυη 

τῆς γυμνότητὸς (υ᾽ Ὁ ̓κολλούφκον ἐχρασον' ζις ὀφϑαλίμοιξ 

(ου, ἣ' ἐγώ βλέπης. Ἔγω ὅσοις ἐὰν φιλω, ἐλέίχω καὶ Ὁ παιδεύω. { 

λῶσον οἰ δῷ μετανόησον . ἰδοὺ ἕσηκα πὶ τίω ϑύραν » κρείων: 

ἐάνΐες ἁ ἀκούσει τὴς Φώνης μου, ὦ δὠοίξητίω ϑύραν, εἰσελδυσο- 

μαι πϑὸς αὐτὸν καὶ ' δάπνησω μευ εὐτιδ, ω αὐτὸς μετ ̓ ἐμού. 

νικῶν δώσω ἀυπὸ καϑίσαι νὴ ἐμού. ον τῷ ϑεύνῳ μου, ὡς 

κάγω ἐνήωησοι ἢ ὑκαΐϑισει μα ὁ παϑὸς μι ον τῷ ϑούνῳ αὐ αν. 

Ο ἔχων. οι αἰκουσούτω τί Ὁ ἀνόυμια λέγ πῶς ἐκαλησίαις." 

Μετὰ ταῦτα εἰδὸν, - ἰδοὺ ϑύρᾳ ἱὠεῳγμμένη ὧν τῷ οὐρα- 

γῷ, καὶ ἡ Φώνή ἡ πυϑϑότη ἰὼ" ἤκουσοι ὡς σαίλπιτος λαιλούσης 

με ἐἐμιό, 'χέσουσα, Ἀναξα ὦδε, καὶ δείξω σοι ἃ δέ “πρέῶαι 

Ἁ 

Ν 

γ ἢ καΐχζαϊνᾳ 

κπὸ “δ. ανιεις 

8 ὃ ἐν Δαοδει- 

κείᾳ ὀκκλη- 

σίας. α 4 

Α ἀ.18 

“9 χολλύφκον ἶνα 
͵ 

ἐγχ φίσης. «. 

ἣ 

“ δ. 

{τ 
Ω 7 

χοκφια. α 

νὰ )90 

τ νὰ 

5. ἘΥ̓ΚΧΦΡ τ΄ 
νι " 
μὴ πο «υ " χοῦ. α "6 

4 γεκεισν, α. 

4.15 

᾿άγος, ἅγιος, 

ἅγιος, ἄγιος,- 

γιος,ἅγιος. α «τς 

ς δωσι-. αὐς 

Ὁ Ι 

δ Ὡοφτκωυη- 

ἡ θίσι, ἀ.1ε. 

7 βϑηοῦσιν. [α 

Δι φεί ες. ἢ 
96, ὁ Κυρμος 

χι ὁ Θεὸς ἼΣΟΝ 

ο ἅγιος λαζγ. 

Α 

ΔΉ Σοῖσὶ 

9 σας. τες: 

"εὐ εἰ .18 

ι 

ΑΠΟΚΑΛ. 

καϑημᾶμος [εὐ ὅμίοιος ὁροίσς λίθω ἰαασιδὶ χα σουρδινῳ" Ὁ 
ρας κυκλόϑεν τού ϑεθνου ὃ οἰλθμος ὁροσέ ἀαχδα.ν.. Και κυ- 

εἰδὸν ζρις εἴκοσι Κα! ̓ τεᾶσοιρας πρεσβυτέροις, καϑημδμοις, Θξα- 
βεθλημδροις ὁ ς», ἱμαΐώοις λάνκοις' Καὶ ὕδον ̓ὶ τας κεφαλαξ 
αὐτῶν τεφάνοις Διουσοίς. (Καὶ ἐχ Τήϑούνου ἐκπορῷ οντα ἀςρα-- 
παι "ὸ βρόνται Ὁ ἡ φωναβ κὶ ἐγῆα λα μαπαίδες πυρὸς κρηομῆσαι 
ἐνώπιον τού ϑοόνου, αἵ αἱ εἰσί ᾳ ὑπῖα πνόματα ᾧ Θεοό. Καὶ ὑνω- 

70 ν κν ϑοθνε ̓ϑαλααπα ὑαλίνη ὁμοία, κρυραλλῳ. Καὶ οΨ μέ- 
᾿σζω Ἂ ϑόθνου Θ᾽ κύκλῳ ἥ' ϑεύνου τέσσερα ζῶα γέ Ἡμοντα ὀφϑαλ 

μῶν ὑμιπσοϑέϑεν (ᾧ ὀπιϑεν' ἡ Ω ὁ ζῶον τὸ τὸ τεϑῦτον ὅμοιον λέον-- 

π| καὶ ἢ δεύτερά) ζωον ὃ ὅμοιον μόδῳ, καὶ τὸ πάτον ἕῶον ἔχο έ 
Ω5 χαδόσωπον ὡς ἀύϑρθοπος, Ὁ τὸ τέταρτον ζω( ὃ Π } αἰἐτῷ 

πετωμϑρῳ' καὶ τέασοεροι ζῶα ἢ ἐνύχαϑ' ἑαυτὸ εἰχον᾿ δα βίρυ- ̓ 

γας εξ κυκλόϑεν, καὶ ἐσίϑεν ἡ γέμοντα ὀφϑαλμών᾽ και ἀλύα- 

ΤΈΡΕΝ ὑκ ἐχοισιν ἡμέρας "ἡ γυκπος, λέροντα, Ἅγιος, ἅγιος, ἅ- 

γίος ᾿ Κύεκος ὁ Θεὸς ὁ παντοκραξτορ, ὁ ἰεὼ κὸ Ὁ) ὁ ὡν "Ὁ ὃ ἐρχόμε- 
γος ( ὅταν 'δωσοισί ζῶα δὺ αν ᾧ ̓ ιμίω καὶ καὶ δὐχαθαειαν 

τυ Ὁ χαϑημδυῳ ὀπὶ ς ὅ ϑεόνου Τῷ Ὁ ζῶντι φοῦοι; αἰῶνας “: αἰώνων, 

πέσοικυ ταὶ (ὦ ἄκοσι Ὁ τέασαβις πρεσβύτεροι Ἴγωώπιον ῷ' κα.3».- 

μδρου δ. τοί ϑρονόυ, ὯΝ ἀϑεϑσκιιυουσν Τῷ Ὁ ζωνῖε εἰ εἰς Όις αἰω-- 

ψας ἣ αἰωνών, ὦ ́ (αλλοισί (ὦν. σεφάνοις αὐτῶν ὄνωώπιον γοός 
ρόνου »κλέλοντες, ̓Αξιορ εἰ Κύρκε λαξειν ὺ δόξαν κ ̓τπμίω 

ὦ πίω δαυαμιν, ὃ ὅτι σὺ ἐκίεσας α παῦτα, ἢ δια “ὁ ϑελημά (ου 
ΠΟΙ: ἐχεόϑησαν.. Κα) εἰδὸν Θλὶἢ δεξιδ 8 κα- 

ϑημβυου οὶ τοῦ ϑφόνου βι(λίον. γολραμμένονὶ ἔσωϑεν (δ᾽ ὄπι- 

αϑεν᾽. ΑΕ  ΦΕΔΎΉΘΗ ἕγον σφφογίσιν ἐπεί. Καὶ εἰδὸν αἰτίελον 

ἰχυρὸν κηρύοσουτοι Φώνῃ μεγάλη, τίς ὅξιν. ξιος ϑαοιξαι “ὁ 9 

βιθλίον, καὶ λῦσσιμ τας σφοᾷγιδας αὐτοί; Καὶ οὐδεὶς ἠδύ- 

γα ὧν τῷ ἐ ανῷ; οὐδὲ οὐ πὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὕποκατω Ὥς γῆς, 
ΠΡ αὐδξαρὰ βι λίρν, οὐδὲ βλέπειν αὐτὸ. καὶ ἐγω ἔκλαιον ̓πολ- 

λοὶ, ὃτι ἐδεὶς ΕἾ» δὑρέϑη Δὐδξαι Χ, ὀμαγνῶναι νὼ ὁ βι(ζλίον, 

. ΜΙ, 

τῶν 

19 

μϑ τοῦτοι. Καὶ 4ὐϑέως ἐρφυομέω ὁ ὡψ πνάμαῖε. καὶ ἰδοῦ 3ρ9-- 
ΟΣ ἔκειτο ον τῶ. Ὁ οὐρανῷ, ΚΑΙ ᾿ οι τς ϑρόνου καϑήμδμος. Ὁ ὁ 

1 δορόγω. α..8. 

κλὸ ὙΠ ϑρόνοι εἰκόσι καὶ τέασοιβέρ᾽ ὁ ὧι οι φρόγοις 

Ἡσαΐε ς 

Κεφ. εὦ 



τ8ο 

πρεσβυτέρων λέγ μΑ9ι, Μὴ Ἔκ Πνλϑη 
οὐτεβᾷλέπειν αὐτὸ. Καὶ εἰς 

ΠΡΟΣ ΟΝ" ΕΞ ΞΩΣ:: 
δ: Ω 

' 2 ᾽ ε.{ ἐξα ΔῸΣ Ὁ ωο “,, Δ!  ῥίζι 

ΙΒ κλαῖε" ἰδοὺ ον ύυισεν ὅ λέων ὁ ὧν ἐκ τῆς Φυλὴης Ιουδὰ, ἡ ρίζα, “αι 

ἩΡῪ τὰ ἐξ ων ΤΠ Ι"- Ὁ 

Δα(ὶ σὴ, δῳ διξαι ὁ βιξλίον, κοὶ λύσει τὰς 
ἑπῆα σφεοῳγδας. 

: λ φΨ' Ν λ» Ν ΄“ .} λ ἦν . ων 

αὐτοῦ. Και εἰδὲὸν, Ἀ) δου ον μέσω τὸ ϑέϑν
ου χαὶ ἯΙ τέαστὶ β 

πὰ ᾿δώων, καὶ ον μέσω τω πρεσβυτέρων, ρνίον ἑφηκος ὡς ἐσφα- 
! ἐν: μ ! ς λ λγ ας ΝΣ νι 2 ᾽ τες. ψζιν; 

μένον, ἔχον κεροῖτα ἑπϊα κοι 
ὀζϑαλυου; ἑσῆα, οἱ Εἰσὶ ζᾳ {ς--- 3 ἃ ἐσ αν 

Ν ἢ : ἕ ΡΟΝ ᾿ 

"α δ θεοδ πνώματα ἃ 
ἐἀπεσαλμῆμα εἰς πὰ στὰ ἄ γί , 4 Ὑσοξελλο- 

τοῦ ϑοθγου" καὶ ὅτε ἔλᾳᾷε τὸ βιξλίν τέασειρϑι ζωὰ "ὦ οἱ εἰς 

κοσιτέαστερές πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐν ὠπιον 
τοῦ ϑρνίου ἔχοντος ἐ- 

Γ χᾷσος κέϑαρας, καὶ Φιάλας χρυσοῖς γέμουσοις ϑυμμαμάτων, 

αἱ εἰσιν αἡ χαϑοσευχαὶ τω αἰ γίων" καὶ ἀδουσιν ῳδζω 
κοήνίαυ, ; 

λέοοντες, ἄξιος εἰ λαξειν Ὁ Ῥιξλίον, κου ϑοιξ αι τὰς σφρά- 

δας αὐποῦ, ὅτι ἐσφάγης, ῶ ἠγορᾷσας τί Θεῷ ἡ μαϊ 
ἐν Ἰῷ 

αμαπ (ου. ἐκ πώσης Φύλης καὶ Γχώδσης κὸ λαιοῦ ́ ς 
ἐθνοις" Ὄ 

ἐπούνσας ἡμᾶς Ἰῴ Θεῷ ἡμὴν βασιλεῖς ῷ ἑερεῖς, Καὶ 
βάσι- 

λϑσομὰν δὶ Ὥς γῆς. Καὶ εἰδὲὸν, (ὦ ἠκουσά, Φωνίυ 
αῃ ἐλῶν 

πολλῶν Γκυκλόϑεν᾽ Ψ οῥόνου "ὁ τὴμ 
ζώων ῷ ὧν προ ΡΟ" 

δανδιζτ Δ ὦ “μλιάδὲς γιλιάδῶν, λέγοντες Φωνη μεγα λη,᾿ Αξιον ὅτι: 
- Κιφιᾶ ρνίον τὸ ἐσιΦαγμένον λαξεῖν ᾧ δασαμιν ἐὐέυα ῷ συζ ιν 

ᾧ ἰχιὼ ἡ μίω καὶ δυξαν Ὁ δλογίαν. τ αι 
πον κίεσμαι, ̓  

ὅξιν ὡν τῷ οὐρανῷ, νον τῇ 75 » Ὁ υὐπυῦκατω τὴς 75, Ὁ “Πη 

τὴς ϑαλόῥατης ὦ ἄτι, ὺ ἃ ἐν αὐτοις παντοι ἤκουσε, 
λέρονταρ, 

πε καϑυυῦῥῳ Θὲ Κὶ ϑούνου ὸ τῷ ρνίῳ ἡ δὐλογία ὼ ἡϑιμὴ 

Ὁ ἀνε λ χεῶς ΝῊ 
; τ φᾷ ἕ ὥα᾽ ἐλέλον, μίω. Ὅν! αν ΠΝ Ε Σ (ὦ ὑὐυμὦ κὰ ἐπε- 

στιν, ὦ “ϑοσεκωνηοῦ ζωνπ εἰς Οις α! ΟΣ ́
' ἸΘΥΘΙ Ἐς 

᾿ς2 Καὶ εἰδὸν ὅτε ἰὐοιζε ὁ δρνιὸν μίαν ἐκ τὰ σφρογδων, 
᾿ ΝΥ ὁ ἀν ΣΝ τ τὴ ΔΙ ΡΑΧΥΣ ὅν88 

" γ ἡκουσο ἐγος ἐκ 1 ΤΟΣ μ ζώων Ὑονύθε νος ἐὰ Ξ , ρ 

τῆς, ἔρχου "ὰ βλέπε. Καὶ εἰ δὸν, "ὁ ἰδοὺ ἵπαος λόυκος, "Ὁ ὁ κα-- 

Κεφ Γ 

«(πε β.Α 

. ὦ» τον κος ΦΝ,. ! ᾿ Δ αϑνα, αἰ 

ω ἤλϑε ἐληφεὸ βιξλίον ἐκ τῆς δεζιαξ Τῷ καϑηιδρε ὁ χι" 

ἱ ᾽ 

«αὐπίς. α.4 

6 βαπλϑύσου- ᾿ 

σὴν ἀνιες { 

“κύκλῳ. αὐ 

πδιω ὁ δῤι- 

θμὸς αὐτῶν, 

μυολάδες μυ- 

ο,αδων. ἀ.4. 

'ς 

8 ὅ τῆς Ἐς. 

α.1 
» ΠῚ 

9 αὐτοῖς. παν-- ὑ 
" 

τὰς ἩΧχϑύυστι. α- 

μ 

"ἀυίω. « 

το λέλοντα τὸ 
ἀμέω. αιακις 

Ν αἱ "ἉἍ 

ι:ὅπ. α. 

μηῆἜ[α.α 

ϑήμδωος ἐπὶ ἀυτῷ ἔχων τόξον ἡ ἐδοϑὴη εἰυπὸ φέφανος, ὀξηλ-. 
[ω ς ᾿ ῦ ς 2 λ ᾿ ! 

ϑενικῶν, χαὶ ἵνα γρυήσῃ. Καὶ ὅτε μιὐοιξε τίω δευτέραν σῷοᾳ 

δα, ἱζκουσοι τοῦ δευτέρου ζώου λέγονοος ; ἔρχου ̓
 Θλίηε: 

'Καὶ ὀξηλϑεν ἀλλ’ ἵπῶος πυῤῥὸς, ὦ τῷ καιϑημθμω ἐπὶ αὐ- 

πᾳ. τ 

ς 
) 

: ᾿ 

ν᾽ 
, ὐκδ γες,ΐα. 

ἄ.1. 

Αποκάλ.. ες δι 
τῷ ἐδδιϑη ὠυπὸ λοι εἰν τ εἰρίεὐην Στὸ τὴς γῆς, "ἡ ἵνα; δλλήλοις. 

σφαίΐξωσι, "ὦ ἐδὸ,ϑ»; ὐπὸ μαγα οι μεγάλη. Καὶ ὅτε ίεὐοιξε 

τίιῦ σοῤτίῳ σφραγ δα, ἤκουσα “' ποίτου ζώου λέροντος, ρ- Β 
Ὁ ας οἵ λ' φ » ς ε ἰ 

Ἄχου ΑΙ βλεένε. Καὶ εἰδὸν Ὁ δου ἵπῖσος ᾿ας, 0 καϑημδρμος 

. ἐπ᾽ ὐπὸ ἔχων ζυγον ον τῇ χήθα αὐτῷ. Καὶ ἤκουσα Φωνίωυ ον 

᾿ λέχργτος. ᾶ 

ΐ . 

᾿ ᾿ᾳ ἠχολόϑά αὐ- 

σῷ. ἷε 
ς ἀυτῷ ὄΐζου- 

! 5" ἀν Ν. ͵ 

στα, ὅδ! 19 τε- 

υποχτεγαι ὧν 

ῥομφαία. α«.1Ὲ 

᾿ ζ΄ δῤυίσια οι 

ὅ ἐκραίξα:α."ε 

: ΝΥ, νκν 
γ ἐσον αὐ τϑις 

λ 

'ολὴ λόχα. 1Ὲ 

ΟΝ ἀμ 

δ πληρωσωσι. 
“αμνι 

4Έ 15. Χι» 

σληρωϑῶ σι α 

Ἐ. 
Ολη, ὦ... 

Ι 
ο ὁλιοσομδρμος. 

α."ς 

Α 

το ἰομρϑ!. α.ὕ1ς 

“ " 9! Ι ἱ “ ἐ Ι 
μέσω τὴμ πεοσαίρφν ζώων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δίωυα ὁ μου, 

λ ἣν π᾿ ἊΝ ᾿ ; ἢ ὌΝ λ 

Καὶ τρὶς χοίνρκες κριϑῆς δίωυαρ ίου " ὁ Ἂ ἔλαμγον κὸ Σ οἶνον μη 
᾽ ὶ λει, ᾽ ὋΝ ; ᾿ ᾿ς ἢ .» 

ἀσδροησῆς.. Καὶ ὅτε (εὐοιξε γί σφρφιγσὰ πίω τεταρτίου, ἧ- 
ὶ λων Ι. ᾿ΟΙΌΌ 1.! ' γ ἱ 

κουστῦ Φώνίκυ ΤῈ τετάρτου ζωου λέοϑυσων, Ἔρχου ὦ βλέπε. 
λ’δ' αἱ »αἂε : ε . ᾽ ΜΝ 

Καὶ εἰδὸν κὴ ἰδου ἵσατος χλωρος, ὦ ὁ καὶ ϑήμϑμος ἐπαϑω ἐἰυΐν᾽ 
»ἱ “ἢ ε Ψ." ε μΜ ᾿ Ἷ “" , ΣΝ Σ ς, 

ονομὰ εἰὐπτὸ οΘανατος " "ἡ ὁ Αδὲς ᾿ ἀκολουϑεῖ μεῖ αὐτῷ. κὰν 
ὅντα » ᾿ “Ν᾿. ! ᾽ ὩΜ τ λ ᾿ Ν “ ᾿ δι, 

ἐδὸ,ϑυ αὐηοῖς ὡξεσία Σστοκ)εῖναι ο) 1 "ὃ τόταρτὸν ἡ γῆς, ὧν βομ.-- 
Φαίᾳ τὸ ἐν λιμμῶ καὶ ὧν ϑαγάτῳ, ᾧ ιἱποὺ Τὴν ϑυδάων Ὡς γῆς. Γ΄ 

γε Ὁ ΟΣ λ ᾿ “" .2) ε νον 
Καὶ ὅτε ζωσιξε τίω πέμιπηϊιυ σφοφᾳγ δὰ, εἰ δὸν ὑποκάτω ἐξ 

θωπαςηρ λυ ἐψν λων Ι δῪ χὰ, ΨΩ Ἢ 
θυδὲ. ὑὸυ τας αἰυχαᾶς τ' ἐσφαγμένων δλα 1' λοίλον ὁ Θεοῦ, 
Ν τ ' Ι ἐφ τ Ν 6 57 ΤῸ» ΠΩ .ε Ἐπ 

Ὁ), δια, Ὁ μδρτυράων ἰεὺ εἰχον" Κη ἐκραζοῦ Φωνη μεγαλῃ, λε- 
᾿ " Ἷ " ε Ι ς εἰ εἴς) ᾿ . , 7 
αοντες, Εως πότε Ο δεέασοτης ὁ ὥγέος ᾧ ὁ δληθινος; οὐ κρίνεις ῶ 
᾿ ἤπιον δας ἐξ ε » δ “ ᾽ »“ “ νλ. 
ὠρκδεκεῖς Ὁ ἀἡμα ἡ μῦν, δστο ἢ κατοροοιεύτων ἐἰπὶ τὴς γῆς: Καὶ 

"5 .υἱ ει ἢ λ λυ λυνε ,. “ὝῪο ο » ᾿ 

 ἐδδϑησαν ἑκάςοις ςολα! λόυκο!, Καὶ ἐῤῥέϑη αὐτοῖς ἵνώ δμα--: 
Ι 2] Ι Ν λ γ 6} “ ) : .. 

πα σώνται ἐπ χθοόνον μκρον, ἐως οὗ ᾿πληρϑόσονται ὦ οἱ σίω-.. 
᾿ 4. ἊΜ τὰ 3 λ » “ « » 

δδυλοι αὐτῶν κὸ (Ὁ αδελφοι αὐτῶν, οἱ μέλλοντες Σστοκείνε- 
« 5. ἢ λ΄ φ' το} » “Ὁ ε 

ὅϑαι! ὡς κἡ αὐτοί . Και εἰδὸν ὁτὰ [εὐοιξεῖῦ σφρον δὰ Ὁ ἐκτίω, ᾿ 
»αὰὶ "5 ΝΕ ον «οὗ » 1] « εἰ 5 ] ε ͵ 

(ἰδοὺ σάσιμος τὰ ἐγένετο, κὴ ὁ ἥλιος ἐγ ἐτὸ μδηας ὡς σοίχγ Δ 

κος τράχενος, (ἢ ἡ σελίεϑη᾽ ἐγίνετο ὡς αἾλκα, καὶ οἱ ἀςέρες ν 
ρανοῦ ἔπεσαν εἰς πίω γίω εἷς συκῆ βάλλει (ὅν' ὀχωύϑοις αὐ-- 

τὴς, ὑπσὸ μεγάλου Δϑέμιου σφομβϑμη" ἢ ἐρανὸς ἀπεχωράϑη ὡς 
βιθλιόν ̓ εἱλιοδομδυον, κἡ ποῦ ρος χἡ γῆσος ὧκ τὴν τόπων αὐ-- 
ΤΩΝ ἐκενήϑησοιν αὶ οἱ βάσιλεις τῆς γηξ ἡ οἱ μεγέξοψες καὶ Φ 

πλούσιοι Ὁ οἱ χε ἴαρλϑι ᾧ οἱ“ δεωατοὶ,᾿ πρὶ πὰς δοῦλος ὦ πας 

ἐλεύϑερος ἔκρυψαν ἑαυτοις εἰς ζρξ ασήλαμα, χαὶ εἰς ταὶ πέτρας 
δὴμ ὀρέων, (ὦ λέλρισι ζος ὀρέσι καὶ ταὶς πέραις , Πέσοτε ἐφ᾽ 
ἡμαξ "ἡ κρύψα ἡμας δυτὸ χυθοσωώπου Τῷ καιϑϑημϑρε οὶ ἑῷ 
φρϑνου, »ὴ Στὸ ὀργῆς Ἢ δρνίου, ὅτι ἤλϑεν ἡ ἡμεροιὴ μεγοίλη 

δ ῤργῆς αὐϑ καὶ τίς δευύαται ςεεϑίωϑα!: ὁ . Καὶ μ᾽ ταῦτα 
Μιμ11}. 

ἩσαΐνβιΔ 
᾽ } ᾿ 
σπᾷ ..Β 

λέκ.χγιὰ 
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΄ 

ἐς Η͂ ε 

ἘΠΕ δες ΤΡΉ κε τα, Ἄσδρο σα ΜΗ ΜΉΤΕ» τὴ ΣΡ ρεν πρ’ ὄψει εαταχεττ τὰς πκισ πον τὰς ΕΣ ΝΣ ΣΝ ΝΗ παν .ω" ἡππὰσπ μου μμμτονοκεισαποουσοκενα πα πτυκιοας οι 

ρθε γα τ ΔΘ τΟ ὅν ἩΡΡ ΑΥ Ἐπ' ἀρ τ ΩΓ 
Ἶ - 

Ἵ ἥ ἐν τ ΤΣ Νν 

ἔχοντα σφεα)ιφα ᾳ Θερᾷ ζώντνξ" Ὁ ἡ 
ὐκράζε 

182 ἑωάν,, ἃ , 

εἰδὸν ΕἼΤ: ἀἠϊροικἑεῦται Ἂ τ
αὶ τέαπεβας γωνίας ἀγ »ὴς 

κῥανομοθας Ουὲ τὶ τέοσοι ας δῤέμονρ τῆς γὴς, ἵνω μϑ πνέῃ δὲ
 ἐμὸς 

τῆς σϑό,μοία ὀνιὲ τῆς ϑαλφίοσῃς, μήτε, 'ϑ“ὶ 
παν ̓ δένδρον. 

Καὶ εἰ δὸν ὠδλ ὠὡϑδλον ̓ ἀεελον" φβαβέντα' ΔΥΠΣ λὐατο
λης ἡλίου, 

έ Φωνῇ μεγάλη ὅις 

πέρασοιρσιν ἀἰἠέλοιξ' δ ἐδοιϑη αὐτοῖς ἀδρνησοα πίω γέιυ ̓  ϑά- 

λριοσα,.- λέγων, Μὴ ἀδηυμσηδε «ἰωὶ γἕεω, μνὴ τὸ τίω ϑοίλ
αίοσου» ' 

μήτεΐᾳ δένδρα, ἄχρις οὗ ̓σφραγίζωμὸν οι δ
ούλοις Τὰ Θεοῦ 

ἡμὴ ὥ7ι τὰ μέτῳπων αὐτῶν .( ἤκουσεν “ὃν ϑριθμὸ
ν δ ἐ- 

σφραϑισμίνων, μαι ̓χιλια δὲς ἐσῴοα)εσμένοι, ὡκ
 πάσης 

Φυλης ἡῶν͵ ἰσερήλ᾽ «7 φυλή. ἰοὐδα (ξ΄ χ
ιλιάδες ἐσφοϑὶ- 

γισμλένοι ;Σ κ Φυλῆς ὁ βουζην: ((ἴ ̓μλιώδες" 
ἐσφεαγησμέγοι, 

ον. Φυλῆς Γααὶ ἴω χιλιάδες ἐσφεαρισμένοι, ον. Φ
υλῆς Ασηρ 

ιβ "χιλιάδες ἐσφοϑιϑισμένοι, οκ Φυλὴς Νεφϑα
λείμι (" χελιά 

δὲς ἐσφεαγισμένοι, ἐκ, Φυλῆς Μάναα ιβ λελιάδε
ς ἐσφρα- 

γισμένᾳι, ἐχ Φυλης Συμεων ιθβ ̓χϑλιαδες ἐσφ 
μένοι, ἐκ 

Φυλῆς Λα’ χιλιάδες ἐσφεϑιγσμένοι, ἐκ φυ
λὴς ἰσαχεὶρ 

κ΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένὸι,ἐ ἐκ φυλῆς Ζαζουλων 
( γιλιά- 

δὲς ἐἰσφεαγσμένοι, ἐχ φυλη
ὲ ἴωσηφ ( γιλιάδὲς ἐσθ 

9- 

γισιμένοι, ἐκ ; Φυλης Βενιαμίν. ιβ ̓χελιάδες ἐσφεϊχγησμένοι. 

μίᾷ ταῦτα εἰδὸν ΚΑΙ ἔθου ὀχλόὸς πολιῦ, ὃν ἐδριθμησαι αὐ- 

τὸν οὐδεὶς ἦδεμνατο, ἐκ παντὸς ἔθνεις χοὴ φυλῶν καὶ λι
ιῶν καὶ 

[λωσσὼν, ὁ ἑςτοτες ἐνώπιον ω οσόνου Ἂ οψγώπιον
 τ Ὁ Θρείου, Φξ,- 

είν «. 

2 οὐαδώνιβ 

γα. ἀ.ἢ 

» 

ΕΝ 

2. σφ αι στο- 

,ϑι. α.(α| ς 

Ἂ 

- 
- 

᾿ Ρουξεὶν, ἃ. 

Ὶ γπὶ ϑ͵αῦϑα, 

γπι ον Ος ὑξῃς 
γθρατῆαι τι τ, ἐ- 

Ξ σφραγισμίνοι, 
ὧν Ὡς καὶ ἡμετέ- 

ροις αὐτιχραί-- 

φοιφ. 

βεδλημδμοι ξολας λώκαρ, ῷ Φοίνικας ο τά
ϊς χερσὶν ς αὐτῶν, 

καὶ κραζοντες Φῶνῃ μεγάλῃ, λέρρντες, Η σωτηρία τῷ ̓ κα- 

αλλ ως Ῥϑούνου 96 Ὁ Θεοδημὴ, ὁ Τῴ ρον. Καὶ παν- 

τες οἱ ἀήτροις ἐφήχεσοιν κύκλῳ ΕἼ αἰ ϑεό
νου ᾷ τὰ πρεσβυτέρων Ὁ 

Ἷ τεασοίρῶν ζῴων, ὧς ἐπέσον ονώπιον Τἀϑεύνου "ΘΖὶ ᾿πσεϑσω
-- 

πον᾿ αὐτῶν, ̓  «οδϑπέκνησαν τῷ Θιῴ ,λέλοντες, 
Αμίω. 

ἡ ' λογία καλὴ ϑύξα κα ἡ ἡ φία καὶ ἡ ὐλαρκίε ὃ δἸ
ω Ο 

ΠΝ δι ἰραῖς τῷ Θὲ μὸν εἰ ς ὧν αἰῶνας αἰώνων. 

, Κα ἀπεκρίϑη εἰς ἐκ ἢ ἢ: πρεσβμρεδων, λέγων μϑι, Οὗτοι 

οι, ἡ αξιδιζληιδο ταῦ το ας ταῦ λϑκαξ, ἧένε
ς εἰ εἰ χὰ πόϑεν ἦλ- 

᾿ ΔῈΝ; Καὶ “πὸ αὐτῷ, Κυεχέσυ οἰδὰς. Καὶ εἰπέμοι, Οὐτί 
εἰσιν " 

᾽ 
ὅ κραάζοισι «α, 

ἐπ. 15 

κε ἡ ᾧ ῷ. 

α... 

ΠΕΣ 

δ το, 

᾿ 

»ἕ } 

κ ἀντ. αἰις 
} ͵ 

ἃ τροσω- 
χὰ ἀ.1πὴ|Φ 

μον. απ|ς 

ΠῚ ΠῚ Φε ἔζὰ ιϑροι ὁ ὡκ Ὥς θλίψεως τὸ Ὥς μεγαίλης, ἊΝ ἔπλιυαν᾽ ταὶ 

Ὁ αὐταὶ. α΄ 

τ 1ο ῥοῖ᾽ οὐ κεῆ. 
α..4 

΄ ζωῆς. αὶ 

ἣν»; 

ΝΣ: “Ὦι θισιαςη- 

δου. α..4 

κι 
ον κι, τ 

τπῖν ἐδ “ΟΝ 

"ἢ ὅοιιο. ὩὉ ὀνωπιον Ω φρόγου. 

τ 

εἰς αἰ 

τ αὐτο. α.: 

᾿ 

-»ν 

ορα 14 
ε ο ΓΝ 

Δ γης χΑτες 
Ὄἰ ὡ 1 ἤ 

ΧΩ ,Κ, τὸ χξα- 

τὸν. 16 

Ν ας τ 

Να..ε 

τα. ; 
τ ὑϑατων. 

αμκ 

͵ Φωνα! κ βρονται Ὄ ἀςραπαὶ καὶ σέσμμος. 

: ᾿Αποκάλ. Ἵ 

τολαᾷ αὐτῶν καὶ ἐλδικαναν᾽ τολας αὐτῶν "ᾧῳψ τῶ αἵματι ἦψ 

Φρνίου. διὰ Οὐ ε εἰσιν ἐν ὥπιον ἧ- ρόγου ἢ ̓  9 Θεοῦ, ὰ λαιτρδ)οὐ- 

σιν ἀπ ἡ ἡμέρας Ὁ νυκηὺς ῳ Ἰὼ ναῷ αὐθ' καὶ 0 ὁ καϑημῆν(Θ» ᾿ 

ἱ ἦν ϑέθνου, σκηνωσέ ἐπὶ αὐτοιξ. “Οὐ πεινάσοισιν ἔπ, οὐδὰ δε- σα 

ἢν ἔτι, οὐδὲ μα πέσῃ ἐγ ἐ αὐὐτοιῷ ὁ ἥλιος, οὐδὲ παν 'καὺ- 

μα" ὅτι τ ϑρνίον "ὃ ἀὐαμέσον ἥ' ϑεθνου πθμμαινει αὐτοῖς Ἂ ὁ-- 

δηγήσ αὐτοῖς ΡΝ ὦ σας ̓ πήγας ὑδάτων" «ὐϑξαλόψαο 

Θεὸς πον δάκρυον στὸ τὴ ὁ φϑαλμων αὐτῶν. 

Καὶ Σ ἰωϑοιξε πίω σφρα)δδα τί ἐξ δομίω, ἽΝ σι 

Κεφιχα.Β 

ἡσαίν χε 

ΞΙ 

ὧν τῷ Ὁ οὐρανῷ οἰ ἡμμώδκον' ὦ εἶδὸν δι: ἐπῆα ἀπέλοις, οἱ ἐνώ- 

πιον τς Θεοό κὁ ἐξη καυσι" εὐ δ ἐδὸϑησοιν αὐτοῖς ἐγῆα σουλπιίες Κ αἱ 

ἄλλος ἀτίελος ἡ. ἦλϑε, Ὁ ἐςοίϑη ΩΝ Ἂ θισιαφηξκον νλιζα- 

γῶτὸν Δρυσοών, καῖ, ᾿ἐδοϑν ἀπὸ ϑυμιώματα πολλά, ἵνα, δωση 

ταῖς ς ππϑοσευχαῖς : ἁγίων παύτων οι ὃ θεσιατήεμον ὶ δ βου- 
ὦ λύέξη ὁ καπινος τὴν ϑυμιαματων 

τας υδθσευχαῖς τὼ ἁγίων, ὡκ ρὸς {' Ῥ ἀπέλου, ἐνώπιον Ὧν Β 

“Π Θροό. κὰ Ὁ ὄληφιν Ο  ἀηέελος᾽ 5 λι αγωτὸν, Ἂ ἐγεμσεν᾽ αὐὐηδ 

ἐκ 5 πυρὸς “ ϑυσιαφηθλου, Ὁ ἐδαλων εἰ εἰς τίω γέμον: "ὦ ἐγήοντο 

Καὶ ̓  ἱ ἐπῆα ἀπε- 

1 ὄχοντερ! ταῦ ̓ββα σολπηίας, ἡτοίμασεν ἑαυτοῖς ἵνα, στιλ- 

πίστωσι. Καὶ ὃ σέρτος ζηελος ἐ ἐσούλιπισε »ἾὉ ὃ ἐγϑύετο χλαζα ᾧ 

πὺρ μεμιγμένα ̓ ἀμαῖε. ζ ἐξληνϑη εἰ εἰς τίω γέευ: 0 ω τρίτον. 

τὴν δὼ δρῶν κατεκάη, κὸ ποὶς χόρτος χλωρὸς κατεκαῖη. Καὶ Γ 

ο ιν} ἀτίελος ἐ ἐσουλπισέ, ῷ ὼς ὄρος μέγα" πυθά ̓καρόμε- 

ΟΥ̓ ἐδ λήθη εἰ 1: τίω ϑοί λαασουν' ΧΟ. ᾿ ἐγφυετουὸ, τείτον Ζ ϑαιλοῖσι- 

σηρ,αλμα,, Ὁ αἀἰπέϑανε Ὁ τεάτον τω κπσμάτων᾽ ον τὴ τοῦ-- 

λαιοτ, ὡς ΟΣ ψυχας, πὰ η5 τεάτον Τὴ πλοίων διεφϑαρη. 

Καὶ ὁχϑίτος ἀήξελος ἐ ἐσεύλπισε, ᾧ ἔπεσεν ἐκ. ἥ' οὐρανοῦ ἀςφὴρ 

μέγας κουομδνος ὡς λαμιπαρ ὑπεέσεν δ]! τὸ 10 τείτον τ ώρη 

ταμὼν 9) ας ἜΣ ταῦ πη σρὶ ᾿ὑδατών᾽ χα "ὁ ὀγομα τ ἀξέρος λέ- 

)έται Αὐψυνϑυρυὰ κ᾽ ϑίγεται ηὃ χϑάτον᾽ εἰς ἀλψινϑον μὰ Ὁ πολλοὶ δὺ- Δ 

ϑέϑύπων ὠπέϑανον ἐκ σὴμ ὑδατῶν, ὅτι ὁδηκραννϑησαν.. Και 

ὁ τὲ ταρτος ἀήολος ἐ ἐσούλπίσε καὶ ἐπλήγη ὩὉ τοάτον ἥ ἡλίου χα) 

Με 1. 

ἀτρσαυστυνυστοστστ τσ. .........ὕ.............. 

. 



Ἐν ΚΣ ΑΛ Ε  ὙΡλ ΤΣ τεσ τον ΑΓ τ μὰ ΤῊ ΚΛῸΣ ΤῊΝ ὀκοιοτε ΟΡ τ ῬΕΡΩΩ τ ασ πον πμπ ΣΉ ΩΣΩΟΣ ΣΗΩΝ ΓΟ ΝΝΝΝΝΝΝΜΕΝ 

μεν ἐμ ἀν νυν εκ: ν ᾿ ; 
ν Ὁ τ . : Νὰ ἧ ἐπ - 

ΓΩΑΝ. 

το ταίτον Ὥς: σελίμυης καὶ ὁ τοίτον ἐμὰ ἀξέρῳν, ἵγα σκοτιϑίς.. 

δ σεθὴν αὐτων, χροὶ ἡ ἡμέρα μη φαινη χοάτον αὐτῆς, 
ἡ 

γὺξ ὁ ὁμοίως. Καὶ εἶδον, τὸ ἤκουσε. ἑνὸς΄ ̓ἀ
ηζέλου; πετω μων ̓ν 4«ενδ.α 

μεσουρανήματι ̓  λέοντος. ὠνῇ μεγαλ: ἢ; Οὐαι οὐαὶ οὐαι ̓Ό- 

κατοικοῦσιν ἐπι δ)» γῆς, κ' λοιπῶν. Φωνῶν τῆς σελπιῆορ Τ' 

θ΄ χρμλῶν. ἀἠέλων δ Δ μελλόντων σαλσίξᾳν. : Καὶ 0 ὁ πέμμιηδος 

ἀήξελος ἐ ἐσούλπισε, ω εἰδὸν ἀξέρᾳ Ὡ Ω ὀύρανϑ υ πετῆωκοτα εἰ εἰς τ. 

γέ ἐδόθη ἀλη καὶ κλεῖς Ψ' Φρίατος Τὰ ἀξύωυ, ἂ νοιξεὶ ̓ 

Φρέαρ τῆς ἀξύαυ, Ὄ ἀνέβη καπνὸς ΟΣ 5. Φρίατος ὡς καπνὸς 

φ 

| καμίνου Ἱμεγδλης, ἐσκοτίοϑη ὁ ἥλιος (ἢ ὁ ἀρ ὡκ ὅ “ΟΥ λων α. 

τς ΚΘ Ὁ Φρίατος. Και οκ Ὁ 5 καπνὸ ἐΐξηλϑον ἀκρίδες εἰς τω γίω, Ν 

ἐδὸ.9». αὐταῖς ὀϊξοισία, ως ἔλϑεσιν. ὀϊξοισίαν οἱ οἱ σκορπίοι τῆς 240" 

ὼ ἐῤῥέϑυ αὐταίς ἵγα μη ' ἀδρκησιοσι δὲν χόρτον τῆς γῆς, οὐδὲ παν 

χλωρὸν, οὐδὲ παν Ὑ δένδρον, εἰ μὴ ὧσ ὀυϑρωποις μόνοις ὁπινές 

ὕἈ ἔχουσι “πίω. ᾿σφοοίδα, ποῦ Θεοῦ ὧΖὶ ῃ μετώπων αὐτων᾽ 

᾿ᾧ ἐδόϑη αὐταὶς ἵνα, μη ᾿ Χτοχίεἰ εἰγωσιν αὐτοις, ΣᾺ γα βασεωνι- 

ὁώσι μίωας πέντε" κὸ ὃ ̓βασανισμμὸς ἀύτων ὡς βασανισμὸς 

Κεφιτδ σκορπίου, ὅχαν παῖσ᾽ ἀύϑεθοπον. “Καὶ ἐν πῶς ἡμέραις ἐκείναις 

ἐκ ΒΒ, ᾧντησουσιν οἱ οἱ δ ϑρφοητι ὯΣ ϑάγατον, ὯΝ οὐχ εὑρησοισίν᾽ αὐτὸν 

Ἔν Ω ὀιϑυμμησουσίν λατοϑοινᾷν, φαϊξεπειὸ ὁ ϑάνώτος ἀτ' αὐτῶν. 

Σοφίας ις.Β Και Ἴ ὁμοιὼ ἀμ ΠΗ] ἀκρίδων ὃ οϑ ἵποις ἡτοιμασμμένοις 

λ 
εἰς πολέμον, ̓  ὸ οι ταὶ κεφαλας αὐτῶν ὡς σέφανοι' ὅμοιοι. 

λβυσω, ;- ᾳ τέϑσωπα αὐτῶν ὡφισσεϑσωπα δυϑ
ρώπων, γὴ 

εὐ! τείχας ὡς τείχας γαραικῶν, Ὁ οἱ ὀδόντες αὐτὼ ὡς Ἴ
 

ὄντων ἦσαν, Ὁ εἰ εἰχον᾽ ϑώρφικας ὡς ϑώρφικας σιδηροῖς, Ὁ ἡ φωνὴ 

᾽ δι δλύγων αὐτῶν ὡς Φωνὴ ὡρμάτων ἵπισῶν πολλῶν 58:
 

χύντων εἰς πόλεμον, ΟΣ οὐρα δινοίας σκορπίοις,
 ἡ κέν-- 

δα μ ἐν τς οὐρά. ἀ ΤΟΥ ᾿ ἡ Ἱ ἐϊζοισία αὐτῶν ἄἀδικησοα Οιὶ 

Δύϑρωποις μίωας πέντε" “Ὁ ἐν. υἱσίν ἐφ αὐτῶν
 βασιλία ῷ 

Γ ἀήξελον τῆς ἀρύδσυ, ἐ ὄνομα ὠπῷ ἐδραῖε Αραϑδὼν,κ ὁ ον τῇ 

Ἑλλίωωικη ὄνομαν; Απονν. ὕων. Η' οὐαὶ ἡ μία ἀπήλϑεν, ἰδοὺ 

ἔῤχονται ἔτι ϑύο οὐαῖ' μ᾽ ταῦτα. Καὶ ὁ ἕκτος ἀήσλος ἐ ἐσείλ- 

πισε,κΣ ἤκουσα, φωνίω μίαν ὡΚ Ὁ τεασαιρῶν καροίτων ᾧ' ϑυσια- 

φηρίου τῷ ἣν λξυσοῦ 7 ὀνώπιᾳ. Σ 5 Θεού, τως τῷ φιτῶ αἴ 

4 1 

ζΣοὐ μη δὺρῳ- 

στιν. ἃ... 

3 χρυσοῖ, α.1ὲ 

τὴν Ρμᾶ- δ, ᾧ 

ὑραῖς αὐ- 

“ὧν ἐξουσίαν 
Ν “ 5 

ἐχοισι “5 αϑε-- 

κῆσαι. α.14 

ς ἔχουσαι. α.1Ὲ ᾿ 

[ ᾿ ἵππου μυρκζ 
ταρ- 

“)ὲς.α.1ε. ρ΄ ἃ, 
» ἡ 

δ ἵσπωγ.ις 

ὶ Ναας 

ι- 

πο. α.τεἰς 
« - 

ἐπληγων, ας. 
ον 

Ὗν 

« ᾿Ὶ ἾΝ ὔ 

9 ἡ γὼ ὑξοισια 
»ρ . 4 

ὯΡ ΓΧΖΩΥ ον ᾧ 

͵ : ἰν 

φςυμίατι αὖ ΓΌΥ 

ὅᾳι, ᾧ ὧν τως 

ουρεῶς αὐτῶν. 
᾿ - ι Γ' « ρ. αὐτὰς 

υ Διδχίρν.νευις, 
᾿ 

ἐδ ΒΩ κα, βιθλι- 

δίσκον. ἃ 
δ ᾿ 

γ, «Δ ϑγχελάοτης, 

α.1ε.ς 

. 3, ἃ γῃς, αὐτά. 

Ν απ ς 

. ἃ 
αἰ σεξιαὶ, 
α. πᾷ ς 

“Ὁ ἐκ Μ κλεμμάτων αὐτῶν. 

αἰῶνας ὧν αἰώνων, ὃς ἔκτισε (ὃ οὐρανὸν χὰ ὧψ' ἀνῇ αὶ 

ΑἀπὸκΑάαλ. ὃς 

γέλῳ ὃς εἶχε πω σεέλπιήα, Λύσον Ὁ ζι τέσσαρας, ἀηέλοις ὅν 

δὲδὰ εϑύοις ὈΩΣ τῷ ποταμῶ τῷ μεγάλῳ ξυφρᾷτι. Καὶ ἐλύ- 

δ ϑησοιν οἱ τῤαστερες ἀήέλοι οἱ οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τίω ὦ ὥραν καὶ ἡ-- 
μέραν Καὶ [μία κα Ὁ μια τὸν, ἵνα Σστοχ)οείνωσι δ σράτον ἿὮ 

ἀὐϑρώπων" καὶ ὃ ὁ δριθμὸς, φραῳματων τό ἱπαικοῦ, δύο 
μυφκαδὲς᾽ μυφακα δῶν." καὶ ἤκουσα τὸν ἀξεθμθν αὐτῶν, Καὶ 
οὕτως ἐἰδονοις ἵπσοις ὧν ω ὁροίσᾳ; Ὁ ἡ ις καϑημδροις ἐ ἐγ τὰς 

'χὼν ἔχοντας. ϑώραικας, πυδάνοις Ὁ ὑακένϑινοις Ὁ: ϑεώδψρ' καὶ αἱ 

κεφᾶλαι “ ἵπτσων ὡς χεφαλαι ̓λεόνγων, καὶ ἃ γοῦν: φομαύτων ἐὐυ-- 

τὼν ὀκποράνζ) πῦρ κα καπινος (ἢ ϑεῖον «ἡ ὑπὸ ̓ξ τελῶν ̓Ούτων 

ἀπεκτανϑνος δσθάτον Ὦ ἀνθρώπων, ἑ ὡκ 5 πυρὸς ὦ ἐκ ' καπιν 8 
ὡς οὐ ὁ ϑείοῦε ἰού ὡκπορνομδυε ὡκ σομάτων. αὐ: ̓ αἱ ὃ ὀξε- 

σία! Ἰρὰ -Ψ τῷ οὐύματι αὐτῶν ἀσιν' α, [γ᾽ ὀραϊ αὐτῶν ὅμοιαι ὀ- 

Φέόιν. ἔχουσα κεφάλας, "Ὁ ὠψ αὐταῖς ἀἰδιωουσι: "ἡ οἱ λοιποὶ τ 

᾿λὐϑρώπων οἷ ὅκ ἄπεκταν ϑησων - ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὔτε 

Ὁ μῦθον: ον Ἱ ἔργων ἢ χήρων αὐτῶν͵ ἵνα, μὴ «υεϑοκιιζήσωσι 

ἴΟ δαμμόνιαγκ)ιδεωρρι τοῦ χρ θυσα "ἡ ζ Ξργυεὶ αὶ "ἡ τὰ λχαλκα 

Ο τὰ λίϑινάρὶ ἴ Ζ διλναια, Γ οὔτε βλέπειν δεν αὉ) οὐ οὔτε ἀκούειν 

οὔτε περάπατέν, καὶ δὺ μετενόησαιν ὡκ ἥ Φόνων αὐτῶν, οὐτε 

ὡκ ὧν Φωρμακειων αὐτῶν, οὔτε ὡκ τῆς πορνείας αὐτῶν. οὐτε 

ν᾿ Καὶ εἰδὸν᾿ ἄλλον ἀ 

γεοὶ ἰχυρὸν. Ἰαταθαννονπε ὁ ἐκ ΤῈ οὐρανοῦ, αξιξιδλνμένο 

νεφελίω, οἱ ἰρας οὐ πὶ τὴ μμ: κεφαλῆς, τα ὡὰ πϑδϑσωπον εὐ, 

ὡς ὁ ἥλιος "Ὁ οἱ πόδες εἰν, ὡς οὐλοι πυρός, κὸ εἰγέν Ψ τῇ γήοὰ 

αὐπού' βιξλοιοά διον᾽ ἀὐεῳγμένον, "ὁ ξϑηχε Ὧ πόδα, αὐτοῦ ἢ. 

δεξιὸν Θ᾿ πίω ϑάλαοσαν, ὃν δὲ δ)ωνυμον δι "νὰ 
ἔκραξε Φωνη μεγάλῃ ὡς λέων μυκαται ἔν ὍΤΕ ἐκραίξεν, Β 

ἐλοίλησαν αἱ ; ἐπα ξροντα ταῦ ἑαυτῶν Φωναξ. Ὁ ὅτε ἐλάλησαν 

αἱ ἐγῆα βρονταὶ τας ἢ Φωνας ἑαυτῶν οὕμελλον γ»φαφειν' καὶ ̓ - 
ἘΠΕ Φωνίω ἐκ Τῷ Αἱ οὐρανοῦ, λέγουσαι" μόι, ᾿ΣφΦράησον 

ὀλοίλησευν αἱ Ὶ ὑπῆα βρονταὶ, ὁ μη ταῦτα ρράλψις." Καὶ 1: 
λος ὃν εἰδὸν ἑξῶ τὰ οἷ τῇ τς ϑαλαιόνῃς καὶ ΟΖ] τῆς γῆς, ἦρε πίω 

χεῖρα αὐτοδ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν, κοὶ ὦμϑσεν ἐφ “τὸ Ὁ ζῶντι δἰ εἰς ὧν 
᾿ “: 

ὑάρ α 

Δανιὴλ ι.Τ 



Γ 

ικ.γ.1 

136 ἴον. ον 

ἴρ ἔσθ ἔπι, » λα ἐν ταῖς ἡμέραις τὴς Φωνὴς Τῇ ἑθ δοιλου αήε- 

λους ὅχαν ἱμέλλη σου λπίζειν Ἶ ᾿ κα. τελεία τ τυ νά τοῦ 

Θεοῦ ὡς δ)η]ελισε᾽ Οἷς ἑαυτὰ δὸυ λοις Οις παϑοφηταις.. Καὶ 

ἣ Φωνκεὺ ἤκουσα ὡκ ᾧ οὐρανοῦ, πειλιν λθυλθύσοι 
μέτ ἐμοῦ 

καὶ λέγρυσα, Ὑἔσαγε, λάξε ΩΣ βιδλαεάδιον Ἰὰς (
υεῳγιλένον 

ὧν τῇ χάδὰ ἀνέλου “ὰ ἑφώτος χὰ τὴς ϑαλαὶογὴς ῷ θη: 
γῆς. 

: Καὶ ἀπὴ λϑον χϑὸς ἢ: ἀγίελον, λέγων ἀυπῷ, Δὸς μοι βιξλα- 

Δ φαδιον᾽. Καὶ ΧΕγᾺ μοι, Λάᾷξε κἡ κουτα φαγ αὐτὸ "( 
πικραδει 

λ ΠΞ. ἜΚ{{ΨᾳἜᾳΕΝΩ Ι! » νι ε ἈΠ 

τς νίου τίευ κοιλίαν, δ ἐν τῷ ςόματι (υ ἐςωι [λυκυ ὡ
ς μὲ ω 

“ 

βόδω ᾿ λέγων : 

Ξ -“ ᾿ς ἡ 7-- Ἢ ω “"ἷ ! [» 

γῆς ἑςῶ σομ᾽ ᾧ ἀ ες αὐτου ϑέλη ασδέρησοι!, πὺρ ὠκπαρόυ
έταὶ ἐκ, 

λ » 
" τ. Ἁ . ΜῈ ν Ἵν 

ΚΝ ςολατος αὐτήμ, «αὶ κατεῦπο
ι ζοις ἐγθροιυς αὐτὸν " χα εἰ ἣς, 

τ Ὁ“ εἰ. “ “ἃ ᾽ ζω ,“: ἊΝ 

αὐτοιλ ϑελη ἀδρύσοα,, οὕτω δὲ! αὐτὸν ἀκἀ ον τα μεὰ οὐτϊ ἐ 
: ἐν, ᾿ ὃς ΕΝ ὦ λ «“ δε δὺ 

ϑισίν ὀξοισίαν κλεῖσαι ῷ οὐρανὸν, ἵνα, μὴ βρέ" ηὸς 

Β ἡμέραις αὐτῶν τῆς χυ69 Ἴειας,, 
νι Ν» Ι » 

ΩΝ « Ϊ ᾿ ἡ 

ὁσῶ ας ἐαν ὅελ 75: ; 

χῶν, Ὁ ϑη6Ὰ 

πνϑυματικῶς Σόδυμα ἃ Αἴγυτῆος, ὅπου ᾧ ὁ Κύο
μος ᾿ἡμὴμ. 

Ἵ Ξ ᾿ ᾿ γὴν το ᾿ ““ Ν ΠῚ ᾿ .“ 

ἐςαυρφ9"' ἡ ̓(λέψουσιν ̓ ἐκ ἷμ λφῳῶν ἢ Φυλῶν ἡ [λώσσων 

ὀξοισίαν ἐχοισίν Θὴ, ΝΗ] 

ὑδωτων͵ «ρέφᾳν αὐτὰ εἰς αἷμα," πατᾶξαι ἵ γέ
ευ ποίσῃ! πλη- 

Ἴστε! . Ὁ ὅταν τελέστωσι Ὁ μδρτυθαν αὐὖ- 

ον ὃ δώαξ αἶνον ἐκ ὁ ἀξύοσου ποιήσ ὭΛΝ μετ 

αὐτῶν, "ὦ γικήσά αὐτοιξ, "ὦ δυτοκτενει αὐηοιῇ, κατ
α πτώματα 

αὐτῶν ὠὐπὶ τῆς πλατείας πόλεως τῆς μέγαλης,
 ἥτις καλεῖται 

να. 

4 φι δούλοις 

αὐὴὶ Ὁ “θ9- 
͵ 

φητας. ἃ Μιἰς " 

ς Διδλισαοκον, 

α.ε : 

Ε 
"“ ͵ 

6 “δον αὶ κει 
ΕΝ ᾿ ͵ 

“Ὁ ῥιξλισὶὰ- 

ῥῴΟΥ. ΙΣ 

ΠῚ 

ΓῚ 4 " 
καὶ εἴςηχει ὦ 

ἄγζελος. α 

ι ὡξῳ Ἀν. ὦ ᾿ 

ἥσὰ ᾿ “ᾳ 
Σ τοῖς μέρας δ' 

-»: ᾿ 
“οοφητιίας ἂν 

σῶν. οἱ. 8 

4 αὐτῶν. κα 

« βλέποισιν. α. 
ἐπ. 

ΑΠΟΚᾺ ΔΛ. τ χλ 
ὶ ᾽ ΩΝ λ Ν " ἮΝ ε ἣν" ἐ ΄ 

. ἈσῚ ἐθνων ᾳᾳ πωματα αὐτῶν ἡμέρας Τρεῖς ἥμισυ ; καὶ ᾳ 

γῆωματα αὐτῶν ἴρκ ἀφὴ (ϑεσι τεϑέιυαι εἰς μνήματα "ἡ οἱ και-- 
ΩΝ εἶχη -» Ὁ ἰδ »» ».,΄,͵ΜμΜμᾳΦὋνπν ; ! 

ες, ποικοίτες τῆς γῆς χαρουσίν ἐπ’ αὐτοὶς "ἡ ϑὐφρα» ϑησοί), 

καὶ δῶρᾳ πέμψοισιν δλλήλοις, ὅτι οὗτοι (ὦ) δύο παϑοφηται ἐ- 

Φ 
ὁ μίημα. α 

: " τλ ων ᾽ λ “"Ὕ Ν - ὶ “ες (σανισον ζὅν’ κριτοικοιώτας οἶἶι τῆς γῆς "ἡ μα. τας τρεῖς ἡ-- Γ' 
" ΝῺ “"Ν “ιν ν᾿ »νΝ 2. δ» 3 λ 

μέρας "ὰ ἡμισυ,πνόυμα ζωης ὡκ Τῷ Θεοό εἰσῆλϑεν ἐπὶ αὐποις, 
λυ» οἰ Ὁ ὶ ! .: ὦν Ν φ Ι »ἡ εἐἰχὲ 

ΚΩῚ ἐφηστιν οι (ους ποδὰς αὐτῶν, κ, Φορος μέγας ἔπεσεν 
τ΄λ ἰδὲ » Ϊ λ »] ᾽ 

(ῦσ᾽ ϑεωῤβοιυτοις αὐτοῖς. κοῦ ἡκουσὰν φωνίε μεχάλίευ ὡκ ὅ' 
᾽ Ι! », Ι δ -Σ»]} » 

᾿οὐρανού, λέουσαν αὐτοῖς, Αναζξητε ὦσε. Καὶ Δυέξησαν εἰς 5; 
ΝΠ ΞΕ “ ἰ λ, ω ἢ 2 Ι͂ ., » ) » ΟΝ ᾿ 

ὅρανον ον τῇ νεφέλῃ. ἐϑεωρηοῦ αὐτοῖς.) ἐχθροὶ αὐτῶν" 
᾿ ΠΠ ἢ ἜΣ ΨΕΕΙ “7 0» Ι Δ 7 Ὁ ἱ ἐδ ἢ τ φόμέρεανε ἐν ἐκείνῃ Τῇ 'ὥρᾳ: ἐγήϑετο σήσμλος Κβέγεις, ἡ ὁ δέκατον τῆς πο- 

᾽} . ͵ ͵ ἐ , Ἔν ᾿ : 

»" Ἄ ᾽ ἋΣ » ΄ » 2 ; 

λεῶς πέσε, ἡ αὐστέκοτοιν σον ον Ἰὼ δάσμκ ὀνόματα Δωϑρώ- 
[' .ὴλ ε ἃ 9} ᾿ ῃ Ι ᾿ τ 

πῶν γελιαδὲς ἑγῆα, ἡ σὶ λοίποι ἐμῷοζοι ἔγψβωοντο, χὰ! ἔδωκαν 
} οῖἼ; “Μ »»ἍἭἍἭἍ γ.. “ἢ Ρ ς, γὲ Ι ὅ- ἘΝ ᾿ 

δόξαν πῷὸ (ϑέῳ τῷ οὐρανοΐ . Ἢ οὐαὶ καὶ δευτέροι ἀπ λϑεν ἰδοὺ 
ἐρῶ δος αἱ ] γι εὦ " ΡΝ 
ἡ οὔω " ΤΈΑΤΗ ἐβχέται ἀχὺ Καὶ ὁ ἐξ δδμμος ἄπξελος ἐσδι, Δ711-- 

ἈΘΊΣ ΧΟ ΕΟ λ πε ᾽ ; ὩΣ εὐ 8... ὃ ἐλόετο ἡ βα σξ, Χὴ ἐγγυοντο Φωώνω μεγαλαι ἐν Τῷ οὐρανῶ, λέλῤυσαι!, Ἐ-- 
σιλειά. ἄ.1Ὲ0 16’ ] ὲ ΒΞ ΨΚΨΨ,.Ι) ΠΩΣ 

οὔϑοντο αἱ [βασιλεῖαι Τῷ κόσμου, τοῦ Κυρίου ἡμήμ, ἢ“ Χρα- 

9 ὥρόνου τῷ 
“Δ  ὰ 

Θεοῦ . οἱ χκαὶ- 

αἰέκυτοα. τε.1ς 

: 7 ἘΠ ον ! ᾿ 

κοσί Κα! τεοστιβές πρέσίυτεροι (6) ἐνώπιον Ἢ ̓Θεοί κα ϑήϑυοι 
» λ λ Ι ἢ ε Ὁ .“] » λ λ Ι τος ΝΣ . ὦ Ζι ζιυς ϑροόνοις αὐτῶν, ἐπτέσοων ὦ ι Τὰ “ζυῦὸ φστυσῶ, αὐτῶν καὶ , 

Ναμς ὀιΟεὺς ὁ παντοκρώτωβ Ὁ ὧν κ ὟΝ Χο ὁ ἐρχομδυ (Θ᾽ ὅτι εἰς- 

ληῷας τίιρ δωυαμίν (υ ἐμεγαλίω, ὦ ἐβασίλῶσὰς ᾿κῚ ᾳ 
ἔθνη ὠργίοϑησαν; (ὁ Ἶλϑεν ἡ ὀργή σου, κἡ ὁ χοηρὸς ἢ" νεκρῶν κρι- 
ϑέωϑαι, κἡ δδιιρα) (Ὁ μιῶον ζς δούλοις σου Οὶς χυδοφήταις ἡ 

“ .“ Ἅ ἜΝ « λ.“ 6 Ϊ Ν 5] Ι 
ις αγέοις Κορ τοῖς ᾧο ουμδυοις Ὁ ογοιλὰ σϑυ, (οις μμάροις ΧΟ " 

ζις μέγαλοις, ὰ διαχφϑεῖβαι Οιΐ διαζφϑείβοντας δ᾽ γέερ Καὶ ἡ- 
γνοίη ὁ ναὸς τοῦ Θερό ἐν τῷ οὐρανῴ,, ὁ ὠῷϑη καὶ κιξτὸς τῆς 

το Α' Κυρίου. δγα ϑήχης οὐμλν. ἐν τῷ ναῴ αὐᾷ, ἐγγυόντο ἀςρωπαὶ ᾧ φω- 

ἐκακος ναὶ καὶ βρονταὶ Ὑὸ σέσμὸς καὶ χάλαζα μεγοίλη.. 
] 

ΤΣ 

ἐ 

“ λ υ λε ! ε ἱ “ "»κκ 
μϑρη ᾧ ἴὅλιον, καὶ καὶ σελίωη ὑποκάτω τὴμ ποδῶν αὐτῆς, κὴ 

᾽ λ.ων ΤᾺ ΦῸΜοςς Ι » » σι τῆς ἌΦαλμς αὐτῆς τεῷανί(Θ᾽ αςέρων δωσεχα, καὶ ὃν 
ν Ἁ ν “4. ᾿ γ κ λἱ ᾿ς Ι ΡΨ 

Εἰφαζονα, γα ρρὶ ἔχουσοι “ κραζοι᾿ ὠδίνουσοι Και βωσεινιζομϑρη τεκεῖν 

Ψ ὶ 

ὲ 

ὡς 9 

κι λ ἕν Ι ὃ ὯΝ εὖ ζυθοσεκύνησαν τῷ Θεῷ, λεέφόντες, Εὐχαφαςουμϑυ σοί. Κύρκε 
τῇ Ἷ 

Σ [ 3 .. ἮΝ ᾽ .Σ 
«οὖ ἀμ, κα βασιλόυσᾳ εἰς Τιὶ ονας Τὴ! α)ωνων. Καὶ οἱ εἴ-- Δ 

Καὶ σημει μέγα ὠῷϑη ἐν τῷ οὐρανῷ, γιωὴ «ῳοαβεξλη.- ι6' 

χν ἰβὶ 



- 

.--............... ᾿..--..,.,.....-τ..τ-΄---- 

᾿ 

2 Ἶν 

-χβ8 

--- 

“Ὁ » γ 2 “οὔ ᾽ ἐ ᾿ ς ! : 

᾿ς 3η αὐτῶν ἔτι ὡν Ἰῴ οὐρανῷ" ἐξ λη.9η ὁ δρακων ὁ μεγοῖς,00-- 

ΩΑΝ. 
ὡς φΨῳ Π ἴω] Π ᾽ τλ Ι Ι! 

Καὶ ὠφ 3» ἀλλο σημεῖον ον πῷ οὐρανῴ, ὁ ἰδὸυ ϑρα κων μέγας 
» πὰς εἰ ς [ ͵ : 2 ΝΙΝ 

πυῤῥὸς͵ ἔχων κέφαλὰς ἐγ ῶ ἀτέστα 4 ΧΑ ΚΟ] ὁ! 
τας χες 

. ᾽ : ς Ὰς ᾽ 2 

«λας αὐτοῦ διαδήματα ἐπῆα, νὰ ἡ οὐρφι ἀνα συρει" 9 ΤΕΑτον 

ρέρων τοῦ οὐράνοδ, αὶ ἔξαλω αὐτοι εἰς ὃ γιιῦν ἃ ὁ δρώ- ) ἀφςέρων τοῦ οὐρανοῦ, ἐοωλεν αὐτους εἰς τ γίω 
ν ὶ ε .» " »ν “ 

κων ἐςηκεν ΦΡΩ πΠΊΟΥ τῆς γαϑαιχος δὲ μϑιηούσης πέχειν.
 "2.9 οτον 

} ! ε:»ΝὉ χὕὔὕ «Δ »γνς ΑῚ 

τέχη Ὁ τέχνον αὐτῆς͵, κατα Φαγῃ. Καὶ ἐτεκὴν υον ἀρβένα,, ος 

Ἱ 
δι ποιμκρὰ 

» “΄ “Δ ν λ ! γ « λ 

Ὁ τέκνον αὐτὴς χοὸς ζιθεον "ὦ Ἣν ϑρονί αὐτοῦ, ᾧ ἡ 7.5 
3 ᾿ ς “ΠῚ ! « » 

ἐφυ εἰς τίω ἔρημον, ὅπου ἔχᾷ τόπον ἡτοιμασμένον δστο τοῦ 
[ ᾿ “ ᾽ λε Ι 7ὔ͵ ξ τ: 

Θεού ἥα ἐκεῖ φέφωσιν αὐτίω ἡμέρας χιλίας διακοσίοις ἑξη 

αἱ" ὁ Μιχαῦλ "ὴ οἱ 

᾽ » » Ὁ Δ ΔΝ ! Ν ς 7) ΑΘΝΝ 

ἄρζελοι αὐ "ἐπολέμησαν καὶ ἐξ δράκοντος, Ὁ ὁ δράκων ἅπὸ 
; "7 ! ς« ( 

ογύστων , οὔτέ τόπος υρε- 
ε 9} 

» [ ἔς .᾿» λ λ ε» ᾽ 

γάτου. διὰ ὯΙ τὸ θυ φρωγεάδ (Ὁ δυρανοι Καὶ οἱ ον αὐτοῖς σκην- 

᾿ “ ἐν λ ὯΝ λ δὰ ᾿ γε 

γοιίυτες. Οὐαὶ τοῖς κατοικουσι των γέυῦ κα Ὁ ϑαλάοσαν, ὁπ 

Ὁ [ “΄ ἘΞ κα ᾽ 

Τὴ γαυακὶ δύο ππέρυτας Τ ἀετοῦ 0 μέγαλου, ν
α ΠΡ ΕΎΜΤΟΩΙ εἰς 

πίω ἔρημον εἰς τὸ 

ε" ᾿ λ. ν᾽. ! ἐ « ἐς " 

0 ὄφις ὀπίσω δ γαραμοος »οκ 6ό ςομας αὐτοῦ ὑ ρῶς πὸ 

[μ 

[μν παΐτα Τὰ ἐθνν ἂν ῥάδδῳ σιδερ -κ ἡρπαίῶν, 

᾿ Ξ ξ : . Ν᾿ ᾿ αῦες οὐϑς 

ταμόν, ἵνα, ταὐτίω ποταμοῷο "τὸν ποιήσῃ" Νὴ ἐδοηϑησεν ἡ γ» 
φ«᾿ ᾿ λιν ε: ἮΝ : «Ὁ τίπιε (Ὁ πὸ- 

Ἢ γαρϑα κέ, "Ὁ (υὐοιξεν κὶ γὴ Ὁ σὐμια αὐτῆς, Κοὴ Κωτάπιε, 

.-»᾽ 
- ἕ 

2 9 πολεμῆ σαι. 

«εὖ 

2. Ἰορσεν, αἰ 18 

4 αὐτῷ. α..: 

. Ὅσως Δέφη- 

. τῶ. ας ὅς ἘΝ . φ᾽- Ν γί 

κφιροις ῷ ἥμισυ καμρο δ υτὸ “ϑϑσώπου 5“ ὄφεως. "ἡ ἔξαλον 

ΕΞ Ν ᾿ ἢ 
ες Ατοκάλν. ἢ ἰδ 

ἡ ἦν ὝΝΝ , ΤῊΝ 
γα μον ον ἐξζαλέν 0 δρακων οωκ Ἱποομας αὐτού. Καὶ ὠβ)ν63ὴ 
ς 2 ἈΝ . ,., Ν “Ὁ“" ! Ψ 

ὃ δρακῶν δ) δὶ τῇ γωυαρώ, καὶ ἀπῆλϑε ποιήσει πολέμον μι ὧν 
᾽ "Ν ΧὩ Ι δντον 4 ΡΝ ἠ λιο γπ Ὁ : 

λοιπὸν α' σερας αὐτῆς, τ΄ τηροιυτων τὰς ον τολαὰς ὅ Θεν, 

Δαν ὼ ἐχόντων πίω μδοτυοίαν Τῷ σού Χριςου.. ἣ ἐςτίϑέου «1 Χὶ 

- “πιὺ ἀμμον Δ ϑαλσίατης. Καὶ εἰδὸν ἐκ. τὴς ϑαλάσ-- 

σης 3ηδ ον λθαξ αν), ἔχον κεῷαλας ἑγῆα Ὁ κέρατα δέκα, 
«αἱ ᾿ 8 κεραίτων αὐτὰ δέκα διαδηματα, νὴ οι τα κεφα: 

τὀνόματαια ε λας αὐ Τὰ ὀνομα βᾳασφημίας "χα Ὁ ϑηθ λον ὃ εἰδὸν ωω ὁ-- 

μοιον φοοδώλοι ἢ (Ὁ πόδες ἀμ ας ἄρκτου, τὸ ὃ σὸμα αὐτῷ 

ὡς ςολλα Λέοντος. Καὶ ἔσνονεν ἀυπὸ ὃ δράκων ́  δδμυ μιν αἰ- 

Ἵ ἦσο ἡ Πϑοθνον αὐτοῦ ᾧ οἰ ξοισίαν μεγαλίω. Καὶ εἰδὸν μίαν 
«-- 

2 ἐϑαύμασεν ! ..» 4. : Ι! ΝΣ.» ! .» 47: »“" Φγν 

ὅλν ἡγῇ «αὐ δεν τοῦ ἄκλφ ἐϑερφίπευϑη, ᾿ὰ ἐσαυμα νη ον ολῇ τῇ γ8 οπὶσω 
ΜΝ 7 ἈἉ ! ͵ ὰ » ΥΣ Ι ΄“ 

τ ϑηδ κου, ἡ χοοοσεκωνηοῦ ' δράκοντα ὃς ἐδτοχαν ὀξοισίαν πω 
Ι ΟΝ . ἢ 4 λΧ Ϊ γ ! “ εἶ 

ρλω, ΚΑΙ χοξοσεκωνησαν ἡ ϑηθλον, λέοντες, Τὶς ομειος 

2 ὧδεά ὠνῖς ᾧ 

᾿ δεδωκο. α τε 
4 Ὁ ϑόρίῳ. α. 

΄α.1Ὲ : 
᾿ ἊΝ ᾿ ᾿ ) “Ὁ ᾿ 3 97 ΟΝ γα ᾽ 

᾿διωατς α: πῦρ χω; Τιίῳῴδοω «ται πολέεμνῇ στο! μετ αὐ Καὶ ἐδὸ.ϑη αὐ-- 
4{.,ς εν Ι᾿ ὲ “ῳω ! ᾿ ' ͵ ᾿ λυ Ἶ , 

ἐδιάήρν. Ἰώ ςοκα λάλομυ μεγαλᾳ Ω βλασφήμμιας. και ἐδοϑη ἀμτὼ.. 
: μίαν. α.}ε ᾿ ͵ ; Η͂ “ “ ͵ ἰ λ Π Φ 

ὀϊξοισία, ᾿ ποιῆσαι! μίωμας τεοσοεροίκοντα δὺγ.Χα! ἰεσσιδί ε Ὁ ςο- 
ε εἰ ᾽ Ι. Ἃ ΠΑ λ ᾿ “ 

μα αὑτοὸ εἰς βλασφημίαν χσϑοος (Ὁ) Θεὸν, βλασφφημυ σοι 
Ν οἤ ἘΠ ΩΝ ᾿ ὯΝ τὰ. ο΄. εν 

“5 ονομα αὐφ 1) Ὁ σκίκυην αὐ, τ ζῦσ ον πὸ ουρανῳ σκυνδν-- 
λ᾽ Ϊ Ω Ι ἰϑμό ξ δον 

τας" οὶ ἐδὸ.ϑη ὐυττὸ πῦλέμον ποιῆσοι μὴλ τὴν ἁγίων, Ὁ νικῆσαι 
᾽ [ » αἱ λ Ε 3 ! » λ λ Ν 

, αὐτοῖς" χὰ ἐδδ.8η αἰπὺ οἰξοισία, ΩΣ παοϑ Φυλίω᾽ Ω [λωδσων 
: ͵ Ὄ αἷς «τ ᾿ ε ͵ ἣν ᾽ 
ἡ ἔθνος, (ὃ “ποδοσκιυή(οισιν οἰυττὸ παΐτες οἱ χα τοιρκοιίυτες οὐχὶ ὁ 
“. κβικς ᾿ λυ. ο. τ» 72 ) ΔῸΣ ἀγο νοΝ, «Ὁ 
γη:, ὧν αὶ γέγρατῆαι τα ὀνόματα ἐν τῇ βίξλῳ Φ ζωης Ὁ ἀρνὶῳ 

“«5-΄“:0ω:“ : 

πολέμου, α. 

ἐεις 

--ι . 
κ, ἈΟΎΥ, }ε 

νν ἣν 
7 π ονοκα -ν 

μὰ ἐτφαλγμμένου, Ἔστο κατα (ολὴς κόσμδου ἐἴ τις ἐγ ουἱ ἀκουσάτω. 

δ τις αἴχκαλωώσίαν σίυαγά, φς αἰχααλωσίαν ὑπα γ᾽ εἰ τς ἂν 
μαγαίρᾳ ΣτοχΊενῇ, δεῖ αὐτὸν ἐν μάχαι ρᾳ διιοκτανϑέμυα,. ὦ-- 

δὲ ἄδην ἡ ,ἰϑοιμονὴ ἃ καὶ πιςίς ἢ ἁγίων. Καὶ εἰδὸν ἄλλο ϑηρίον 

Δα. ς 

», ον ὅς “ἊΝ Ν φ' ΜΙ αἱ ΥΎ Ἂν,  ΧΝ. !" 
ὁϑαξ ανον ὠκ Φ γῆς, "ὦ εἴα κέρφτα δυο ομοια Φρνίῳ,κ, ἐλα-- 

τς μ . Ν ἡ Ἵ ον ! ! " : “ 

λα ως ὅρακων, ΟΜ ὀϊξοισίαν τὸ ϑῷτο ϑῆθλου πῶσαν ποίει 
᾽ ΄ ᾽ Ν 8 Ὁ) λ “ΜΆ Τὶ " ον τ ΣΦ 
σγωπιον αὐτοῦ νὴ ποιεῖ. πίω γίωυ Ὁ «ὄν. κατοριοστας ον αὐτὴ 
]΄ὖὁ. " Ν. Ι λ ον γα. Ι ε ᾿ 

ἑνα χυδοσκαρήσωσι 5 ϑηθ λον τὸ χσθφτον ὃ ἐϑερουπευϑη ἡ σλυ- 
ρος ὥς ΣᾺ 6 !Ι. ᾽ ϑ τύ πὸ »ἍἬ Ι ρι κι Ν 

ἜΘ Περι )η τ υσνώτου αὐτοῦ. Καὶ αὐ ποιεῖ σημεια μέγα λοι, τνῷ Κι πὺρ 
γρων χατα- “Ὁ ͵ ᾿ “ο“οε ." τς, Δ “νι, ͵ ᾽ 

πο! ὴ καταᾷξα νειν ὧκ ΤῈ οὐρανοί εἰς τίωω γζων, οὐ ὡπιὸν τὴ ὁ.- 

8 ἐποΐ. ας 

ζαϊνη ὅχι ὃ, 

«ει 

7 ρ “ 3 ἐ 5 Ι Ἢ Γὰς ᾿ Ν ε λ 

ων κεφαλὼν ἀμ ὡς ἐσιΦαγικενίκυ εἰς ϑανα τον " Ὁ ἢ ΦΛΥΩΙ ἧ- 

Κεφικ. 

Φιλιν. δὴ. Α΄ 

ΙΓ Γιν.8. ἃ 

μασθικς.Ἑ 

᾿ 

᾿ς 

1 .} ἷ 

υ « 



πα οἰ ἐξ τὰ ΑΝ δ δδ 
ἐτοῦτα νὰ Ἃ κα 

- 

( 

χον ἰδ. 

ἐ τ ΣΣΣΕΣΣΣΩΩ "Ἢ " 

᾿" 
Ὁ 

" ας 

(3) ἘΧΣἢ ὸ δ᾽ δριθμὸς ὠΐξ χξεί. 

ΝΕ 

“ΤΩ Α͂Ν. 

“"Ὅον“ ἂνελ » Ὁ» ,» ες φΤἉΜ ! | “Ἥ " 

μεῖα, ἃ ἐδὸοϑὴ εἰυτὸὸ ποιῆσοα! ον ὠπίον τα ϑηθάου, Ἀέγῶν τοῖς Κα 
τῶν ἢ {ἀιτο ρκ Ἶ 

εἰκόνώ τῷ ϑηθαω δ. .ἐχᾷ 1 πλη- 

. [ ω ς 

εἰν! τῷ ϑηθλου, γα ΚΟΗ ΠΡῸΣ Ἀθ0. 

; πάσα, 0 ον “φρο 

ση͵, ὅσοι δι μνὶ χοδοσκιυήσωσι τίου εἰκονα ἦν ϑηδλου,γα δστὸ 

τϑ ῷ ΠΠΌ ΚΝ ΝῸΖ Ἃ ! ᾿ 

κτανϑῶσι" (ὃ ποίει παύτας, (ὅν: μήλροις "ὁ ιν 
μεγάλοις, τοις 

Ἂ, Ν ν᾽ ᾿ ! 

πλοισίους νὴ Ὅς πῇωχοιᾷ, καὶ ἐδν ἐλώϑέροις ὦ τις δουλοις
, ᾿ 

: ; 
Υ2 δωστυσιν(ε. [74 “ γ 3 “Ἡ; λ δ:. ΠΝ ᾿ »" 

, ἵνα," δωση αὐτοῖς ᾿χάθϑιγμα ὄχι Ἴης χάρος αὐτῶν ὁ δ
εξιας, 

- δ ΩΝ "5 } 5 ΦΠοο τα χδο . ΙΓ ᾿ ι Ὰ 

ἢ ὶ ἢ μεδῶπων αὐτῶν" χο ἵν μυὰ ες δεωυθηται ἀρορϑί
σοι ἢ 

, ᾿ ηἱ ᾽ ον . 1 ὃ 

πωλῆσαι, εἰ ἐμὴ ὁ ἔχω Ὁ χαιροιγμα, ἡ δ ὀνοικα 1 ϑήθάου ἡ 
“ " ΚΙ. ἢὲ “ἂν “ᾧ πς Ἄν.) «5 δ .-“ 

τὸν δριθμον γόβχα ξ 8. φία ὁ ἐὐνς 6. Ὁ τι 
᾿ ᾿ λων: λ ! » ΥΩ ἃ ὅ.,-ὶ 

ψψηφισωτω ᾧῷ δρίιθμον ποῦ ου “δριθμος » συ του 

Καὶ εἰδὸν (Ὁ ἰδὸυ 

3 « 5 » λ Ἃ . 5 ς τ᾽- λ..: 

Φρνίον ἑςηκὸς ΡΣ ορΘ’ Σιὼν, κ μὲν ἀὼρ ἕκατον τέδσοι--. 
ΓΝ : [ » } ἈΝ ᾿ » α΄ Β 

οίκοντα, τέασοιρές χιλιάδες ἐχούσοι Ὁ ὀνομῶ τὸ παρ 9 αὐ 

γελοαμμιένον οὐ πὶ ὧν μετωπῶν αὐτῶν. Καὶ
 ἤκουσει Φωνίω; 

ἐκ οὐρανοῦ ὡς φωνίω ὑδούώτων πολλῶν ἢ ὡς Φωνί
ευ δρον- 

τς μεγάλης . ῷ 'φωνίω ἤκουσα κιϑαρξρφον, κιϑαραζόν
των 

ἐν τὠϊοϑάραις αὐτῶν,» ἀδεοισὶν ὡς ῳδζω κά νίι εὐϊο πίον ω 

᾿ϑρόνου, Καὶ ὡν ὠπιον Ἢ τεδσεέρων ζῶ ων (ὃ ὧν πρεσβυτέρων. καὶ 

, οὐδεὶς ἠδεωυωτο μαϑεῖν δέω, εἰ μὴαἹ ἑκα τον τεασουρφίκον-- 

Ι . δον ᾿ εἶ 5. ΟΝ ὩΣ φ Ζ» 

Α΄ χῳ τέασωρες χελίάσδες, (Ὁ) ἠγ)9 Θφεσμμένοι ὄστὸ τὴς 716. Ούτοι εἴς. 
ΑΝ ΠῚ ΓῸᾺ : 

2 οἱ μ᾽ γα κῶν σΚ ἐμοόλυυ ϑησοιν ᾿ 
μ ς 

᾽ ΝΠ] ταν “Ὁ Ι΄. Ὁ Χχ 

τί εἰσιν (Ὁ ἀκολουϑοωῦτες ἰῷ δρνίῳ ὅπου 4 ὑπ
αγι. οὗτοι 

"Ἂ ᾽ ἡ 3 πὶ »᾿ λ ἮΝ : » 5 

ἠγορφίδϑησοιν Στὸ ἢ δ ϑοθόγῶν ἀπαρχῆ τῷ Θεῴ καὶ Ἰῷ ὃν ̓ 

ΝΜ “Ἢ ἊΝ ᾽ ε α.-. [ Ὑο -2} Ρ Σ 

Β νίῳ, ὦ ὼν τῷ φὐματί αὐτῶν οὐχ ἀὑρεϑὴ᾽ δόλος ἀμώμιοι γὰρ 

᾿ εἰσιν ον ωῇπ( τῷ ϑρύγου οὖ Θεοῦ οὸ εἰδὸν ἀ
λλον ὠτίελον {ε- 

; - ᾽ Ἶ οι» ]} ΝΟΥΣ: 

χω μϑρον ἐν μεέσουρα ήμαῖε : ἔχονται φαήελιοὶ αὐώνιον, δα" 
ν Ὑ» ᾿ Ὁ ἋΣ ΟΣ Ἀ : “᾿ 

δ ίσω ἐν κατοικοιώτας οι. ἢ γῆς, Ω "παν ἔθνος Ὁ Φ
υλίω 

καὶ [λώδσαν ) δρὸν, Ἢ λέλοντα ἐν Φωνῃ μέγαλη, Φ
οξζηΐϑητε 

Ἃ " ὃ ! ΕΣ [ “«τφ ες 4 “ Ζ΄ 

ᾧ Θεον᾽, Κρ δὸτε ἀυτῷ δόξαν, οπηλθεν ἡ ΟΡ ὩΣ εὐνὰς 

αὐτὸδ χυ “ποδϑσκιωήσουτε ᾿σῶ πορίσοτι “ὃ
ν δ ΓΑΤΟ ὧτ γω 

Ἂ ΟΝ Ἃς κα], " δ να ας εν» 

καὶ ϑολοιοσδον Κα “πηγαξ' ὑδῶτων. “Καὶ αλλος
 ἀελος᾽ ἦκο- 

: ᾿ εἰ ᾿ ᾿ 

δ έωσις Οις, α. 
4.15 

ἐξ 
ΤῸ εἰλάν. ἄ 11. 

ὯΝ : 
χλλΔ " 

{πληγές Κ 
ΓΩ Ν Δ - Ἴ 

ἔζησεν πὸ Τῆς 
ΟΥ ᾿ 

μωχαράξ. καὶ 

ἐδόϑη. (τ ἃ 

“μον 
'ς. ἦ6' καὶ, 

δῶσιν. α. 
Η Ὁ 

τὸ χρραγμρονςς 
α.ἰπτι ς ’ 

,,.ν 

τ ἡ φωνή ἕω ν- 

κούσκ ὡς Χετα 

ρωδῶν. «..ε 

{ πῶς, ἃ ῷ 

ὅπνο γον εἰσίν. οὐ--. 
κε ττνν 
αἰτϑΤησοΐ. 

α.1Ὲ 

εκαϑνφδμοις, 
α.ις 

᾿ ὅλ). σα. 

4 λέγων. αος 

τ Κύεμον. " 

κ' 

δεύτερος. α.- 

..4 

2 ψῦσος. α."ε 

να... 

Ν αἰ 

ὁ ὁλες ἀγ{ι- 
͵ 

λος τοατὸς, α.1 

- ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 5 

ΑΠΟΚΑΛΔ. ἄἀφι 

) Ις ὁ. »ἵ ᾿ Δ ἠῶ ᾿ς ὅν ε ΕΣ 

λουϑησε, λεγν, Επέσεν ἔπεσε Βαξυλωνίη ὑπολις ἡ μεγοιλη, 
᾿ς 7 5ν.»7 “««"" ΄ “Ἢ “-- ὁν ὩΝ ᾿ Ι εν, 

ὁσι ΟἹ Τῷ οἰνοὺ ποῦ ϑυμοΐ τῆς πορνείας αὐτῆς ΠΕΠΟΤΙΧΕ πὸν τῶ - 
ἝΝ ᾿Ὶ Ϊ »ἱ γι νι ὦ ΚΝ ᾿ς , 

φθνη. Καὶ ὅποάτος ἀτΐελος ἡκόλουϑησεν αὐτοῖς, λέγον φω- | 

δ Ι ᾽) Ι δος ὍΡΟΣ ἘΝ νυ» } 

νὴ μεγάλη, Εἴτις ὃ ϑηθάον χσδφσκιυᾳ κα τί εἰκονα αὐτοῦ, 
, Ι Ὅλ ον [ ε᾿ δ ὅλ Δ ᾿ν 

᾿ λοις ανᾳ ἼΡΟΌΜΕ οι ἘΞ ΔΕ ΤΟ ΟΕ αὐτοῦ ἢ δι Τ χει- 

δα αὐτού, καὶ αὐτὸς πίεται ὡκ 1 οἴνου τοῦ ϑυμού ψ Θεού δ . 
ν᾿ δ ΠΝ ὶ ΕΣ ᾿" ε Κφ -“᾿ { Ὁ 3 “Μ᾿ ς ς ὃ ᾿ 

χεχεροσμκένου ἀκράπου ον 'πὸ ποτήθλῳ Φ ὀργῆς αὐτοῦ, βα- Υὶ 
δ ΜΕΥ ΟΝ, » νι Ν τ (ἢ -ν «εἰ ἽΝ χ ἢ." 

σουν!αϑήσετοι ἐν πυθα τὴ ϑείῳ ἀνώπιον ἢ ἁγίων ἀΐήμων κα ἐνω-- 
ΠΡ κω λε λ ᾿ », ὯΝ 5. Ἱ 

πῖον Τὸ Φρνίου, Κα ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοΐ αὐτὼν Δύαξα;-- 
᾽ :. ὦ » 1’ { ᾽ ν} »{ - ε ! 

γα! εἰς “ὠνὰς “μνῶν, "ἡ 5» ἐχοισιν δυαπαυσίν ἡμέβας ῶ ψυ- 

δ ω»“" Ὥς Ν ΓΝ λ»} » ΦΝ ὟΝ »" - 

κτὸς (Ὁ) χυθοσμτίυοίωτες 25 ϑηΘ ον 10 τίου εἰκόνα αὐταὶ, (ἃ ειτις 
λ [ “ 2 ΙΖ εἷξ λων 

λαμ(άνει τὸ χα δοίγμκα τοῦ ὀνόματος εἰμι, ὧδε ᾿σσομονη τ 
“τὴς ς...9 ; “Ὁ « ΄““᾿ ΛΔ ᾿ λων . λ Ι 

ἀγ! ὧν ἀξ ν"ὦ δὲ οἱ τηροιῦτες τας οντολας Τὰ Θεοό, κὶ τί πίείν 
Ἕ Ἃ ᾿ λυ “.»"» “Ὃν ΠΡ" ͵ 

᾿]ησού. Καὶ ἠκούσα Φωνης ἐκ Πξοὐρανοΐ, λεγούσης μοι, ἴρα- 
! ς ᾿ λει» πλῷ ἢ Ι 7» !. 

ψον, Μακζρλοι οἱ νέκρο! οἱ ο» Κύθλω δστοθγήσκοντες αὐτου ΤΙ. 
λ Ϊ Νγ) “Ὁ «“ 3 Ϊ 2 ΓΟ ᾿ δι .-“ρ᾿᾿ 

Ναι,λὲ)4 9 πνόυμα. ἵνα δϑ τοῦ σονται ὡκ τ' κόπων αὐππὸνς. 

Ὁ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀὐκολουϑεῖ μετ αὐτῶν. Καὶ εἰ δὸν, Κα) ἰδοὺ 

νεφέλη λδυκὴ ΧΑ ὦ ι χίω νεφέλίω καιϑήμϑμος ὅμοιος ὑῴ 

λύϑρώπου, ἔχων οὐ ὦ κεφαλῆς αὐτοῦ ςέφανον χρυσοιώ, κὰ 

ἐν ἢ χήθδα αὐὐδ' δρέπανον ὀξύ. Καὶ ἄλλος ἀΐζελος ὠΐξηλϑεν ἐκ Α 

ἀκ , 
δ ἀμπέλου, 
α εν ς 

ἥ' ναοί κραζων ἐν μεγάλη Φώνῃ τῷ καιϑημβμῳ ΩΣ ̓  γεφέ- 

λης, Πέμνψον ΝΣ δρέπενόκ σου, τὼ ϑέρασον, ὅτι ἤλϑὲ σοι ἢ ὥροι Ψ 

ϑεράσαι, ὅτι ἐϊξηρανϑη ὸ ϑεράσμος Ὡς γῆς. Καὶ ἐξαλεν ὁ κα-- 

ϑήυϑυος οἶχι πίω νεφέλίιο “ὃ δρέπανον αὑτοῦ οι ὁ γίω, κι, 

ἐϑεθ ἐϑϑη ἡ γὰί Καὶ αἴλλος ἄτξελος οἴξηλϑεν ὧν ΤΨ ναοῦ Φ ὃν 

7ῳ οὐρανῷ, ἔχων χὰ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 'Καὶ ἄλλος ἀήελος.. 

ὀΐξηλϑεν ὡκ τῷ θισιαςηοίου ἔγων οὐσίαν οι τοῦ πυρὸς, Ὁ 

ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλη) ἐχονῖο Φὸ δρέπανον τὸ ὀξυ᾽ λέχῶν, 

Πέμψψον (ου Ὁ δρέπανον τὸ ὀξὺ νὸ χρύγησον Οζι βότρυας" τῆς 

' γῆς, ὅτι ἡκμαάσων αἱ πεφυλαὶ αὐτῆς. Κα. ἐβαλεν ὁ ἀπξελας Ωὃ 

δρέπανον αὐτοὸ εἰς ᾧ' γίω, ὁ ἐφρύγησε τί ἄμπελον ἥ γῆς, δ 

ἔξαλεν εἰς Ὁ λίευον ἡοξϑυμού ᾧ Θεῦ τίω μεγαλίων, Τὴ ἐπα-- 

τή ϑη ἡ λίκυος ἔξω πὴς πόλεως, "ἡ οἴξηλϑεν αἷμα ὦ Ὁ λίωοδ 

ἀχορ χαλινῶν τ ἵππων Στὸ σαδὲ ων μιλίων ἑξακοσὶ ων. 

΄ 

« ,.9 

Ἡσπιν κα ῦ 

“ ερεβι.να.Α 

ν 

Ματθ.17.Ε 

ἰωήλὰ γ.Γ 



ΤΑ, 

“ 

τ κ' 

δὴ ρμοῖ. Δ 
6... Ρ1}5. 

Τερεμ. ιν. 

ΤΣ ΟΒηΣ ρίοβ ας ΤΡ  ΆΛΟν ΑΣ ν ὈΡ ρ δε αν αι ΠΟΙΆ οῦρεατν ἘΠ τὴΣ 
. Φ : ἢ τ ΉοΡ ΕΣ ἘΠῚ ΤΡ ἦν ᾿δὲ 

ΦΝΩΝΝΕΝῚ Ἰαλὰς ΔῈ 

19..»ὃ ; ζω Α͂ Ν. 

Καὶ εἰδὸν ἀλλο δημεϊῷ εν Ἰῴ οὐρανῷ μέγα "ὸ ϑαυμαεὸν, 

ἀἤβοις ἑπϊὰ ἔχοντας πληγας ἐπῆε ταὶ ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς 
ἐτελέοϑη ὁ ϑυμὸς τού Θεοό.. Καὶ εἰδογ ὡς ϑάλαοσαν ὑαλίίω 

μεμιεγμένίευ πυειὰ καὶ ἐἧσ νικῶντας ἐκ ϑηθάου "ὦ ὧκ Φ εἰ-- 

κόγος αἰμδξ᾽ ὑὸς 
ὀνόματος ἀμήῳ, ἑςῶ τας ὁ πὶ τίω ϑάλαοσων τὶ ὑωλίίευ, ἔχον-- 

τας κεϑιώρας ΤῈ Θεοό, "ἡ ἀδὸισι τί) αἰδύω Μωσέως δούλου ὥ΄ 

Θεού καὶ ̓  ὠδέω τ δρνίου, λέοόντες, Μεγάλα "ἡ ϑαυμα- 

σεὲ ἴα ἔργα (ου, Κύρχε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ εἰ δίκαιαι ἡ ἐν 

ὧκ τοῦ χαιροέγμκατος αὐτῷ, ἐκ τοῦ δριθμοό' ἐξ Ὧξῃ 
ἢ  ὀνομαῖ- 

ΤΩΥ͂, 5 

««.«-.α᾽ ε ᾿ λ ,ε “ γ0. » λ ΕΝ 

ληϑινα) 7 ὁδοίσου, ὁ βασιλεις .5) αν. Τίς οὐ μὴ φοξη-  ἐϑνών. αὐ 
ΩΝ ͵. ν᾿ Ι! ν ἡ] ! ᾿ “Ἵ΄ ἱ 3ε, γ, ε 

ϑὴ σε, Κύρλε, Κοὰ δοξάση ηὃ ὀνομά σου ; ὅτι μον(Θ’ Ὦσιος, δἩ 

οπαῦτα ἴᾳ ἔθνη ἥξοισι ᾧ πὐοοσκυωή(οισιν ὀνωπιόν σου, ὅτι δὲε-- 

και ματά (ου ἐφανερωϑησαιν. Καὶ υὑ τπῶτα εἰ δὸν͵ "ὴ δου « 

᾿ ὐογ ὁ ναὸς τῆς σκίευης ἥ- μδρτυράε ἐν Ἴῳ οὐρανῷ, "ἡ οἰδηλ 

ϑὸν οἱ ἐη3α ὠτίελοι ἔχοντές ταὶ ἐπῆὰ πληγας, ὧκ 5, γαρό, ἡ οὐ δε--, 

δυρμᾶῥοι λίνον καϑαρον "ὦ λοιμιχυόϑν, κου τῆθλς ᾿ωσχμένοι δὰ 

Φῷ φοϑη ζώνας χρυσοῖο ἐν ὡὰ δὴμ τεοσαίρων ζωων ἔδωκε 
ἐγῆα τἰβίμοις ἐγῆα φιάλας Δλρυσας γεμούσας ἐξ ϑὺ μοῦ 

᾿Θεοό τού ζῶντος εἰς ζοιὶ αἰώνας τὴμ αἰωνωνᾧ ἐχεμίοϑη ὁ ναὸς 
Ὡ νῆῆδα ΟΝ πῆς δόξης γ᾽ Θεοό' καὶ ἐκ διωάμεως αὐτοῦ νὰ 

τ πληγαὶ  ἐπῆα ἀξβηων. 

Ω 2 Ι 2 ““, ν» “λ λ ᾽ ἰδ εε λ 

οὐδεὶς ἡδειϑατο εἰσελϑειν εἰς ᾧ γαον, ἀχοα τελεύϑωσιν αἱ ἑπῆα 
ΔῊ ν 

Καρήκουσοι Φωνης μεγαΐ- 
,».καὰ : ΝΜ, “ως λ» Ι ε ΒΝ κ᾽ : 

λης οκ Ἢ ναοό, λελϑύσης Ὅς ἑπῆα ἀἴϑοις, ὑπαγέτε, "ὁ οκχέα-- 

ἡεταῦ᾿ φιάλας τοῦ ϑυμού Φ Θεοό ἐἰς τίου γώ. Καὶ ὠπήλϑεν "ἡ 

ὁ τυϑῷτος ὦ ὀϊξέχες Υ φιὰ λίμυ αὐτοῦ οἷ πὴ τίω γίω. ἡ ἐγέ: 
Ν᾽ ΠΝ - νι» ὩΟ Ἃ ᾽ Ϊ τλ .} Ν 

γέτο ἕλκος κδίκον γχὴ πονηροῦ εἰς ζου; ϑωϑρωώποις ζὅν' ἔχοντας "Ὁ 
λ.»ν Ι “Ὁ ᾿ 

᾿δαγμα, τοῦ ϑηράου, καὶ ζει; τῇ ὅν! ἀν πυθϑσκαυσιοτας.) 
ϊ » ᾿ : Ἄν» ὴ᾿ῃ- ς ᾽ λω 

Και 0 δεύτερος ἀπελὸς ὀξέχεετίωω φιάλίω αὐτοῦ εἰς τίω 9ά- Ι 

Π λριόσον" καὶ ἔγϑυετοαῆμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσοι ψυχὴ ζῶσα 

᾿ἀπέϑανεν ἐν τὴ ϑαλοόρσῃ. Καὶ ὁ τοάτος ὠήελος ὀξέχεε τίω ὦ 
᾿ 

φίαᾳλίιυ αὐπό εἰς ζι ποταμοις » εἰς ταὶ πήγας τμ ὑσατων' 

1 ἄγος, «ια 

α..4 

ἐγ)ὰ. κα 

καὶ ἐμετοῦμα. ἡ ἥλουσα τοῦ ας ἐμ ὑδάτων λέψοντος, ἢ 
᾿ ᾿ ἄπο! , Φ΄ΠςΛλ ν᾽ νὰ ε΄ “ἡ. ᾿ 

Δίκαιος; Κύθαε, εἰ,:ὁ ὧν γχὺ ὁ ἴκο,"Ἃ ὁ ὁσίος, ὁτι ταῦτα ἔκρινα". 
“ἶὖΟ Ὃοόοιλιὃ “δ ν τ ᾽ς». ΓΑ. 

ὅπεῆμα ἁγίων ᾧ ἀσερφητῶν ἐξέχεαν, τὸ αἷμα αὐτοῖς ἄξω» 
α.}Ὲ1 

ε ἣ ᾽ 

Ιωὡς βάψαγοι. 

«αὖ. 

Ὗ 

5 ἃ ἀκπορδυ εἶ. 
α.1 
να 

ΑΠΟΚΑΛ. 193 
αἱ τὐϑίν “ὠξιοι γα εἰσι. Καὶ ἤκουσα ἄλλου ὧκ ζρό θεσιας»- κας τὴν “ὠζιοι γα εἰσι. Καὶ ἤκουσα υὸκ ΞΉ 

οάου λέγοντος, Ναὶ Κύρμκε ὁ Θεὸς ὁ παντοκρατωρ, δληϑιναὶ "ἡ 

δέίχοιαι αἱ κρίσής (ου.. Καὶ ὁ τέταρτος ἀτίελος ὀξέχεε δ φια-- 

λίω αὐτοῦ οὶ οὸν ἥλιον " ᾧ ἐδὺϑη ἀυτῷ καυμαΐεσαι Ὁιὶ δλ.-- 
φρῳ πρις νπυρά. καὶ ἐκαυμαϊ ἐδ εσαν Δὐϑδοοποι καῦμα 

μέγα : ἢ ἐδ λασφήμησειν ἡ ὄνομα πο Θεοῦ ἅ ἔχοντος ὀξε- 
σιῶν “ἦι τας πληγας ταῦταξ, "ἡ Ἑ μετενόησαν δοιίϑαι ὠυπὸ δὸ-- 
ζαν. Καὶ ὁ πέμτπηος ἀτίελος ὀξξέχεε τίου φιάλίιω αὑτού ἐπὶ 
(4 ϑεόνον Τῷ ϑηρίου- "ὦ ἐγήυετο ἡ (ασιλεία ἰνλν ἐσκοτω μϑυη, 
καὶ ἐμαόσωντο τας [λώοσας αὐτῶν ὡκ τοῦ πόνου,"ὰ ἐξ λασφή-- 
μησαν 4 Θεὸν ἐξ οὐρανοί" ὡκ τὴμ πόνων αὐτῶν καὶ ὡκ δ: ἑλ-- 
κῶν αὐτῶν, (Ὁ καὶ μιετενόησοιν ὧκ ἢ ἔργων αὐτῶν. Καὶ ὁ ἕκτος 
ἀτίελος ὀϊξέγεε τίου φιαλίω αὐτοί οἶχι “ὃν ποταμὸν (Ὁ μέ-᾿ 

γαν ἃ Εὐφρατίω - ᾧ ἐξηρώνϑν τὸ ὕδωρ αὐτοό, ἵνα ἑτοιμα δὴ 
ς« ε λ : ᾿ ͵ Ως» Ε ε φ᾽ ᾿ 3 [ἐ ὁδὸς ΤῊ] βασιλέων Ὦ Συτὸ δμαπτολών ἡλίου. Καὶ εἶδὸν ὡκ ξ΄ 

σόματος (ὁ δράκοντος καὶ ὧν Τῷ ςύματος ζρὁ ϑηφίου ἢ ἐκ ἐξ 
σὐματος Ψ, ψευδὸοοφήτοῦ πνϑύματα σία, ἀχάϑαρτα ἜΣ 
μοιώ βατράχοις - εἰσὶ Ν πνϑύματα διωμόνων παοιίῦτα ση-- 
μεῖα, ᾿ὠκπορδεόϑαν, γι τὖἦσ βασιλέες "τῆς γῆς Καὶ, “ οἰκου-: 
μῆμης ὅλης, σία, γωγεῖν αὐτοις εἰς πολέμιον τῆς ἡμέρας ἐκεί. 
νης τῆς μεγάλης ᾧ Θεοῦ παντοκραορος οἶἰδὸὺ ἔρλομιαι ὡς 
κλέηηης" “μακάοκίΘ- ὁ γδηγορών, ἡ τηρῶν (αὶ ἱμάπα, αὐὐπού, 
ἵνα μὴ γυμγὸς αἰϑαπατῇ, ἃ βλέπωσι τίω αἰληλκοσειωΐω αὐ- 
Μὰ δλ ἕῶφες τ » λν͵]. Ὰ ᾿ ᾿ ᾿ ὅ.Καὶ σὰυηγαγυ αὐτους εἰς 1' τόπον τὸν καὶ λούμϑυον Ἐζρᾳϊ- 
εἰ Αρμαγεδιόδων. Καὶ ὁ ἕξδομος ἀήέλος ὀξέχεε πω φια- Δ 
λίω αὐτοῦ εἰς (2) ἀέρα καὶ ἐξῆλϑε Φωνὴ μεγαίλη Στὸ Ὁ 
ναοῦ ὦ οὐρανοί, δστὸ ἦ' ϑρόνου, λέγουσαι, Ῥέοονε . Καὶ ἔγηυον-- 
Ὥ Φωνα! καὶ βρονταὶ ὦ ἀςγρώπαὶ, "ὁ σφσμιὸς ἐγῆψετο μέγας, 
οἷος ἐκ ἔλυ ετὸ ἀφ᾽ οὗ ζὉ ὀύϑοθοποι ἐγῆϑονπο οἶχι τὴς γῆς, τῆς: 
λικοῦτος σέσμος οὕτω μέγας . Καὶ ἐγλσετ ἡ πόλις [ἢ μεγαίλη 
εἰς τέκα, ἱκέβη,Ὰ) αἱ πόλεις ΠΗ ἐθνών ΕπτΈσον " καὶ Βαξυλων ἡ 
μεγωλη ἐμϑήοϑη ονῶώπιον (ὁ (Θεό, ἀγυϑαι αὐτῇ οὁ ποτήριον ἅ 
οἴνου ζρὗ ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, ̓ καὶ σπάσει νῆσος ἐφυγε,ὼ ὄρη 
᾿Χ θ ρέϑησων" Ω χάλαζα μεγάλη ὡς ταλωδιαία καταί αἱνᾷ 

᾿ Ν.:}- 
τ κ 

ΚιΦ.}. 

Μαῖθ,κι].οἹ 

λυκ. ΔῈ 

Ι ""»" 

γε ; 
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Ὶ τς “ἐκ τοδοὺ οὐ ανοῦ ΠΡΊΝ ὀῤϑρωποιρ' Ὁ ΕΝ οἱ δὐ-- : τς, σῷ αὐτοῖς, » ὅτι ̓ Κύέμος κυξάὼν δ] κὶ Ὄ βασίλέι βασιλέων, Ω πενήδιν 

Ὶ ἜΒΗ Ι ϑόθσποι ( ) Θεὸν ὡκ τς πϑοϊγὴ Ἴςς χα λοίζῃς, ὃ 01 μεγαίλν δεν. ν ἢ ᾿ οἱ μὲ αὐπ- κλητοὶ κὸ ὡπκλέκτοὶ Ν πιςοί,, Καὶ Ἀέγ4 μοι, Τ β᾿ ̓ ΟἸΔἋ «ἴδιος 

τ ιδ ἮΕΝ: αὐτῆς σφόδρα. ; Καὶ ἡ ἦλϑεν ες ὡκῷ ἘΣ ΤΟΝ ἐὐϑησνον ( ἃ εἶδες ὁ “ἡ ' πόρνη κα ϑῆ)), “λαιοι (ᾧ ὄχλοι ρισὶ, ἔθνη κα [λῶσ- 

: ἀξβγων Ὑαδι ἐχόντων τας ἑπῖα Φιάλας, ὲ ἐλάλησε κεν ̓ ἐμος, , 9) ναι ΟἿ. Καϊζα δέχᾳ κέρφιτα ἃ εἰδες ̓ δι δ᾽ ϑηράον, οὐ! μιση- 

"πὴ ᾿ λέγων μοὶ Δόμο, δοίξω σοι ὃ κρίμα τῆς πόρνης ᾧ μεγαλής, ᾿ ἕῳ Τ πόρνίω, ῶ ἠρημωμδμίω ποιήσουσιν αὐτίωὼ κὶ Ὁ γυμνίω, 

τῆς: καϑήμλυης ϑἸχὶ πὶ ὑδατων δ! τ πολλῶν, με ἧς ἐπ ρνδυσαιν ' καὶ τας σείρκας αὐτῆς Φάρονταὶ, "ἡ αὐτίω κατοικφιυσοισιν ων 

Φ βασιλεῖς Ἴης. γῆς, καὶ ἐμεϑυώϑησαν ὡκ ξ οἴνου τὴς πορνείας . πυρά- ὃ Ὁ Θεὸς ἐδῶκεν εἰ εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιήσοι ν γνω 

αὐθις οἱ καθοικοιστες πίω ὑγέω. Και ) ἐπήνεβοέ με εἰς ἔρημον ἐν οἱ ἊΣ μίῳς αὐτοῦ, καὶ ποίησαι μίαν γωμίω, Κ) ἡ δδαιυαι ́ βασιλείαν 

ι πνθύμιαπ' χαλ εἰ δὸν ,γωράμκαι. καϑημδρίευν πὶ ϑυδα κοκ- τ αὐτῶν τῷ ϑηδάῳ λει τελεϑίς Θ βήματα δ Θεού. Και ὴ γυ-- 

μον, γέ γέμον ὀνομάτων βλασφημίας, ἔχον κεφαλας ἐγῆα τὰ Ὁ ΙΝ ᾿ " γη ; μὺ ἐδες, ἐεινὴ Ἡ πόλις. ἡ μεγαλη ἥ ἐχσυσοι, βασιλείαν ἈΡ᾿ ΓΙ 

χέρριτει δέκᾳ καὶ ἡ γωνή ἡ ᾿ αἰδαβεξλημδμη᾽ πορφύρᾳ κι κοχ- ρς 
ΝδονΝΝ βασιλέων τῆς γῆς. Καὶ ἘΠ τα ἔρος 

β κάνῳ νὴ ουγουσω μδύν δεξυσω υ λίθω ϑιμίῳ Ὁ  εδργαιφαταις, ἜΣ παρε! τ ὍΝ “αταξαίνοντα ἐ οκ Κ' ᾧ' οὐρανού, ἐ ἐαντε ὠϊξοισίαν μεγα 'λίω, 

ΕΣ Β. ἔχουσα χευσοιῶ ποτήεκον ἐν τῇ χέρι. αὐτῆς, γέμον βδελυ- κεδυμον, ἘΠ τ ατοῦ καὶ  γὴ ἐφωπίϑο ἐν τίς δδξης αὐδῶ, ἢ ὑκραξιν ὧν ἰώ, φω-.᾿ 
; : γμάτων κὶ ᾿ἀκαϑαρτητος πορνείας αὐτὴς, καὶ Χ; μέτωπον ἐς τυ ᾿: γῆ μεγαιλῃ λέγω ἔπεσεν ἔπεσε Βαξυλωνή μεγοῖλη, Ἶ κὴ ζῶ 

Κεφ. 

αὐτῆς ὄνομα γελῥαμμιένον, Μυρήξιον, Βαξυλωνὴ 
ἢ μεγάλη ἡ ᾿ “ἥμετο καιτουοητῆ Θκον δαι μὸν ὡν, Ὁ φυ χανε 

παντὸς τ Δ ΩΣ γϑᾷ τ 

μήτηρ τω πορνῶν κ᾽ ὧν ν βδελυγμάτων  γὴ 18) Καὶ ἐἰδὸν τέων ἀμ 
ἃ αἰκαϑαρτου, κὶ αὶ Φυλαιη παντὸς ὀρνέου ἄκα ϑαρτου χα! μεμιση- ΝΣ 

γαυάνκα μιρύωσαν ἐκ ὃ αἵματος ὃ ἁγίων, 
Ὁ ὠπκῆν αἵματος ΒΞ δου, ὅ ΟἿ ἐκ ΒΞ νοῦ τοῦ ϑυμοό ἡ πορνείας αὐτῆς “πεέχώκε 

παν- 

. δὲ μῦρτὺρ ὧν ἴησού " Ἢ ἐθαύμασε ἰδὼν αὐτίωυ ϑαῦμα. μέγα. ΟΠ Ν ταΐα ἐθνη, κ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς. "ὦ αὐτῆς ἐπορνάυσειν, καὶ 

; ὦ εἰ εἰπέ μ9!0 ὁ ἀήελοῤ, Διατὶ ἐϑαύμασειρ ἐγὼ σο! ἐρὼ Ὁ μυφής- 
: ; ἢ οἱ ἐμιποροι " γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τ' ςρίμωοις αὐτῆς ἐπλ ἐτη-- 

Θλον Φ γαραρρς, ἀξ ϑηδάν ὅσ 5, βαςείζοντοραύδ, δ “ ἐχοντὸς ταρ Ν. ᾿ σαι}: Καὶ ἤκουσα ἀλλίω Φωνίω ἐ ἐκ Π' ἦ' οὐρανοί λέρουα, Εξ- Β 

ἐπβα χεφαλας ἡ ὦ δέκα κἄρρυταΘηθ ον ὃ εἶδες, ὦ, ᾧ ὠκῖ 
ἔ " εὐλϑετέ ἐξ, αὐ ὁ ̓ λαὸς μου, ἵνα μη σ ἡ συϊκοινωνήσητε ε ταῖς » εὗν- 

τ »ὴ ὸ ὑδηοι δὠαβα νειν: ὧκ Φ ἀξύσου. κὶ »Ὧ εἰς ἀπώλειαν ὑσίγ αν. ᾿. ἐν μώ ἯΙ αὐτῆς. καὶ ἵγα μη  λαξηπε ἐκ Ὁ “πληγῶν αὐτῆς ΩΝ γκο--: 

Γ ἡ ϑαυμαοΐ) οἱ οἱ χατοικοιάυτες ὀπὶ γῆς, (ὧν “4 γέγραπβαια Ν᾿ ΡΝ Ὁ αὐτης αἱ ἱ ἀμδρῦεαι α; αχρι τ' οὐρανοῦ, κὸ ἐμίνημμον ὄυσεν 

" ὀνόματα ὀπὶ ὁ ξιθλίον ζωῆς, σον καταξολῆρ: κόσμα, )θλέ “. Θοῖο ἀδροηματα αὐτῆς . Σοτόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέ- "ὰ 

πούϊες Ὗ 5 ϑηρίον, ὃ  Ἰο μύρᾳ: ὑκ δσί, ̓κριπέρ ὅξιν. ὦδε ὃ νοις 
ὁ: . ΩΝ , ΝΕ ὉΧΩ͂ν ὑμῖν, ας διπλ᾿ιώσατε αὐτῇ ἢ δισλα. κίας ἔργα αὐτῆς: ὧν "τῷ 

λῶν ὀφίαν Αἱ ἐπῆα κεφαλαί, δρηὴσὶν ἐπ ἐσῆα ὅπου ἡ ἱ γα Ἰ χα. 9) “ ὑπο ; Ἤρῳ ᾧ ἐκέρφισε, κερφίσοιτε αὐτὴ δεπλοιΐο " ὅσα ἐδοξα σιν 

ἐπ αὐξ, Ὁ Ὁ ὁ ξασιλᾷς ἑγῆα εἰσιν.οἱ πότ ἐσίσανι ̓  δ᾽ εἷς ἄδιν, ὁ ὁ γ πισιν,δ. α. ἐ πίω ἘΣ ἐρρίιυίασε, Ὁσοῦτον δότε αὐτῇ ἢ (ἀσανισίμον κὶ ΟἹ πέν- 

ἄλλος ὄπω ἤλϑε' ὧδ γα ἔλθη, ὁ ὀλίοον αὐὴς δὲ! μεῖναι, Καὶ ηὉ ϑη ' ϑοςὅτι ὃν τῇ ἢ καρδίᾳ αὐτῆς λέγ, ̓Κάϑημαι θασίλιασαι, κὶ κ χῆ-- Ἡσαΐ, μξϑ 

᾿ ἐμὸν ὃ εὐ ὸ ἐκ »Νὴ αὐτὸς ὀἰοὀρόξη, δ ὸ ὧκ ὅξ ἑηῖα ὅδ, ὦ εἰ εις Ι΄ Οφ ἐκ εἰμὶ, ὁ π πένϑος οὐ μὴ ἡ ἴδὸὺ »δια ζυγὸ ἐν μιᾳ ἡμέρᾳ εὐξου. τ 

τ΄ 4. ἀπώλειαν ὑποίγή. Καὶ δέκα κέρριτα δες, δέκα βασι- 1} σιν ἀἱ πληγαὶ αὐτῆς, ϑεινατος κ πόνϑος κα λιμός ἢ ἐν πυρὰ χα- Ἶ 

ἣ λάρι εἰσιν, ὄξηνες: βᾶσιλείαν ὅπῶ ὕλαβοι, ω ἐξωοίανω ὡς βα Ρ ᾿ κρίνας, αν ΤΌ Κ4 υϑῆήσεται, ὅτι ἰρωρὸς Κύδμος ὁ Θεὸς δ᾽ κρίψων᾽ αὐδ', εκαὶ 
Ὁ" τ, 

σιλέιδ᾽ μία» ἰὡρανίλαμιξάνοισι μϑ᾽ Ὦ» ϑηεάδυ. οὗτοι μίαν: γνώ-- “ ὑπ ἀδρτν 'χλ ἀρόίοι αὐτίωυ Ὁ δ σαψονται ἐ ἐπὶ αὐτῇ οἱ  βαᾶσιλεις τῆς γι ΝΣ 

| μίω ἐχοισί, ἊΝ δἰ δὼ δι αμμιν α, Ὁ Τ' ἢ οἰξεσίαν ὁ ἑαυΐ' τῷ ϑηρσάῳ δια-- κἈδασν. νι αὐτώ ας Οἱ μα! αὐτῆς πορνδύσοιντες νὰ Ὁ ορίωυιασειντες, ὅταν βλέπτσι τὸν 

Α, φιδροισιν. ἐούντοὶ Ξ ἀωϑ με ἃ ὸ Ξρνθννινίς. » “Ἢ Ε. ἐώ ως: αὐτῆς, τὸ μακρῦϑεν καὶ ἑρηϊκότες διὰ 

Ἔτι 
ὶ ΟἸΝ ΥἿΝν 
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φόξον ΕΣ Κιβασοινισμιοῦ αὐτῆς, λέγον τες, Οὐαὶ αὶ ἡ πόλις ἡ μὲ: 

γάλη Βαζυλώῶν, ἡ πόλις ἡ ἡ ἐρμν δὶ, ὅτι ὧν μία ὧρᾳ ἤλϑεν ἡ κρίς 

δι: (υ. οἱ οἱ ὀμποροι, τὴς γῆς ̓ κλαγοισι καὶ πενϑουσιν᾽ ἐγ' αὐτῇ, 

ὅτι ὃν ,όμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγροαξει ἐκ ἔπι, δϑιμον λευσο καὶ 

ϑργύρου Ὁ ὃ λίθου ομώίου αὶ Ὁ μδργαθατου ὦ" βύοσου "ἡ πορφύ- 

βας δ σηξακοῦ κὶ ΌΝ κοκκένου " ὦ πῶ ξύλον οὐϊνον ΟἿ παν σκεῦος 

ἐλεφανῆενον κὶ (ἡ παν σκεῦος ἐκ ξύλου Τομιωταίτου Ὁ ὃ χαλκοῦ κα Ἂ 

σιδηρου » ἡ μδρμαρου, κ χιναμώνμον "ἡ ϑυμιάματα Ὁ μύρον 

καϊλίξανον κὶ ΟΙ ΟἾΟΝ. κὸ ἔλαιον " ὸ σεμίδαλιν κὶ Ὁ ΟἿ ΤΟΥ "ὁ κτήνη και 

τεόθατα ἵ ἵῦσων κα) Ὁ ῥεδῶν καὶ » σωμάτων, Ὁ ὁ ψυχας ἀὐϑρώ- 

᾿ ἢ ὀπῶρφι τῆς θ)ιϑυμίας τς 

(δ, . ἡ πανται ζα Δππ ΕΣ  ὸ α λαμσθα ̓ ἀπῆλϑεν τὸ (οὅ, 

Ὁ ἀκ ἔτι οὐ μὴ εὑρήσης αὐτο" οἱ ἔμποροι Οὐύτων οἱ πλετήσαντες 

ἀπὶ αὐ πὸ μακρόϑεν σήσονται δια Τ ̓ Φόζον ἢ ἥ βασανισμιοῦ 

αὐτῆς κλαίοντες τ ἡ πενϑοιώτες, ̓  λέγοντες, Οὐαὶ οὐα! ; πόλις 

θύενο καὶ 1 πορφυροιῶ Ὁ Χ κοχκέ- 

ν, Ὁ) ὃ κεγζυσωμϑρη ἐν χρυσῷ "ὦ λίϑω ἧεμίῳ κὶ Ὁ ᾿ μδργαφάταις, 

δῃ μιᾷ ὥρᾳ ἠρημῶϑη δζοσουτος πλοῦτος. Ὁ παρ κυβέρνητης, 

παρ᾿ ὁ οὐχὶ ὥξ πλοίωινρὁ ὃ ὄμελϑρ,κ) 'ναῦται, ν ὅσοι Ὁ ϑοίλαιασαιν ἐρ- 

γὰ ζονται δπὸ μακρῦϑεν ἔφησαν, πο ἔκραζον ὁ ὁρῶντες τὸν Κα- 

πνον Φ πυρφσεῶς αὐτῆς, λέγοντες, τίς ὁμοία, τῇ πόλει Τὴ με- 

γώλην και ᾿ἔδαλον χθι ω Θὲ τας κεφαλὰς αὐτῶν. 7) ἡ ἔκραζον 

κλαίοντες ὦ πενϑοιίῦτερ, λέροντες, Οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἥ μεγαί- 

ληῶ ἣ ἡ ἐπλούτηοῦ παι τές οἱ ἔχοντες πλοια ψΨ Τη ἢ ϑαλαΐαηι ἐχ, Ω 

Ἰιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ, ᾧ ὠρᾳ ἡ ἠρημῶϑη. Ευφραίνου ἐπ’ ̓ αὐξ 

οὐρανέ, "ἡ οἱ ἅγιοι Χπόρολοι οἱ πσξοφῆται ὅτι ἰὑκρινεν ὁ Θεὸς 

Ἂ κρήμα ὑμὴμς ἐς αὐτῆς . Καὶ ἦρι εἰς ἀήελος ἰ ἰρωρὸς λίϑον εἷς 

μῶλον μέγαν, Ἂ ἐβωλεν εἰς τίω ϑοίλοιοστον λέγων, Οὕτως 
ὁρ- 

5: μήμαπ βληϑησί) Βφξυλωνη ῃ. μεγαλη πόλις, Ἀν ἕ μη ̓ εὐ
ρεϑη 

ἔπι "Ὁ Φωνη: 1 κιϑοιρῳ δῶν τὸ ἢ μοισικῶν κὸ αὐλητῶν κὴ σρελπιφῶων ς 

᾿ μὴ ἀκουῶίε ον, (οἱ ἐ ἐπ' ἡ πεῖς τεχνίτης πάσης ς τέχνης" τ μή εὐρεϑη 

τ ὠνβὴ ἔπ' καὶ Φωνὴ μύλου. οὐμὴ ἀκουόδε ὁ ἐν (ἡ ἐπ 'καὶ Φῶς 

ψυχῆς (ου ἀπῇ λϑεν Σστδο 

ΝΕ κλαυσοισὶ ὼὸ 

σινϑησοισικα. Ν 

ὅ βυρσιγου καὶ 
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Αὐλληλουϊα ἡ Η σωτηρία "ἡ 

ΑΠΟΚΑΛ. 
γῆς, ὅτι ὧν Τῇ φαρμακείᾳ ὅτι ὑπλαινήϑηστεν ταύγα ἔθνη, κα 

ὧν αὐτὴ αἷμα ποδϑῷυτων Καὶ αἱ γίων εὐρέϑη, Ὥ παύτων ἦρε ε- 

σφαγμεένων δ) τῇ τῆς γᾷ. ὯΝ 

᾿φωνίω ὁ ὄχλου πολλοῦ μεγάλίωυ ον» "πὸ Ὁ οὐρανῴ λέγοντος, 

᾿ἡ ' δδξα νὴ ἡπεμὴ κα κι ἡδαυαμις Κυ- 

δίῳ τί Ὁ Θεά ἡμὴμ,ὃ χω δληϑινα" ̓ δίκαιαι αὶ] κρίσᾳς αὐτῷ, ὅτι 

ἔκρινε τίω πορνίωω πίω μεγαίλίευ, ἥπς ἐφϑέρε τίω γέ ον ΤῊ. 

πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ὃ ὀἰξεδίκησε ὃ Τὰ αἷμα ἢ δούλων αὐτοῦ ὡκ ἀ χί- 

ρὸς αὐτῆς. Καὶ δεύτερον ἐ ἄρηκαν, Αλληλουϊα. Και ὃ καπνὸς αὐ 

ἀὐαξαιν εἰ εἰς οι αἰῶνας αἰωνων. Καὶ ἔπεοῦβ οἱ πρεσβυτεροι οἱ 

εἰκοδι "ἡ τέασαιρες, ὁπ 3. ζῶα, Ω χοϑοσεκωνηοξβ τω Ὁ Θεῴ 

πῷρκαϑηιδμῳ δλι ἀρ ϑρόνου, λέοντες, Αμέω. ἀλληλούϊα. Καὶ 

Φωνηὸκ τοῦ ϑρόνου ὀξηλϑε, λέχουσα, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμὴ, 

᾿παῦτες οἱ ἱ δοῦλοι αὐτῷ Ὁ ὸ οἱ Φοβουμῆμοι αὐτὸν Ἂὴ οἱ μικροὶ καὶ 

οἱ μεγοαύλοι , Καὶ ἤκουσα ὡς Φωνίωυὀχλου πολλοί κὰ »"α ὡς Φω- 

γίιυ ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς Φωνίω βροντῶν ΠΌΡΟΝ; 'λέλον- 

ταῦ, Αλλνιλουϊα, δι ἐξασιλάυσς Κύομος δ Θεὸς" ὸ παντοχρα.- 

τωρ. χαϊρροδῳ ἢ ἀγαλλιώμξθα, 3 ἡ δῶμ ἢ Τ  δοξαν ὠπῷ, ὅτι 

ἤλϑεν ὁ γάμος Φ' Φρνή ἡ Ὁ ἡ γαρή ἀμ ἡτοίμασεν. ἑαυτίευ. Καὶ 

, ἐδοϑη ΠῚ ἱγα αἴϑιβάλντα δύαηνον καϑαρὸν κὶ λαμασθϑν' 

τὸ “Ὁ Ἕῴοσινον ἃ δικαμὼ ματὰ ὅξι ἣμ γί ὧν. Καὶ λέγ μοι, 

Γρρίψψον,᾿ Μακαφμοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τ 18 γάμου “ 5 δρνίου γ-- 

κλημδυψις Καὶ λέν μοι, Οὗπτηι οἱ λόλοι Χληϑινοῖ εἰσι “ Θεοό. 

γ ἐμιασερεϑεν ὃ! ἢ: ποδῶν αὐ “ρδοσκιιυηστι εἰμπτὸ 'καὶ. Καὶ ἔ 

λέγη μοι, ὅρᾳ μή: σίδυ δουλός. σου εἰμὶ Ὁ ἐμ ἀδελφῶν σου Ῥ 

ἐχόντων ἢ μδρτυρίαν τοῦ ἴησούν πω Ὁ Θεῴ, χοθοσκωθησον" Ἕ γαρ 

μδϑίνοκα “ τ ἤησοί βδ1ν Ὁ πνώμα τῆς «εοφητείας. Καὶ εἰδὸν 

τὸν ραν ὃν ἀνεῳγμένον, κὸ ἰδοὺ ἵπαθ’ λόυκος, νὴ ὁ ὃ καϑήμδοος 
ἐπ᾽ αὐτὸ καλουμῆυίθ’ πιφὺς ΚαΙ ἰδληϑινῆς, καὶ ὃν δικοιοσίμυν 
κρίνει ἡ πὶ 
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λεμεῖ οἱ δὲ ὀφϑαλμοὶ ἘΝ ὡς φλοξ πυρὸς νὰ  ὥχὶ 

Καὶ μ᾽ ταῦτα ἡκουσει ιθ΄ 

᾿᾽ 

ΜαΊθ.χβ.Α 

ἈσΧ. σῇ. ἃ 

Κιφι χβι 

τίω κεφαλίω ἐμ διαδήματα πολλα: ἔχων" ὄνομα )έλβαμ- 

μᾶνον, ὃ ὑδεὶς οἰ δὲν εἰ μη αὐτὸς᾿ κ ̓αἰδαβεξλημᾶμος ἱ ἱμάτιον 

βεξαμμένον αἡμαῖε. "ἡ καλφται “ὁ ὄνομα αὐτοῦ, Ο λόγος ᾧ 
Θέοδ ὦ ῷ ςρα]ώματα" ἂν τῷ οὐρανῷ ἠκολούϑᾳ αὐτὼ ἐφ᾽ 

ΝΠ. 

᾿ 

Ἡσαῖν ξγ.Α 



ὐπὸ σα νυυυυυυνσΎΆΣΎ 

ες . ᾿ ᾿ ( : 
ἐς : 

,,ἴ 
λ 

τὰς - 

Ὁ 198 ΩΑΝ. ' ΑΠΟΚΑ Λ. φ9 

δῷ ἤν νχον να ΕΗ, ες ΕΟ ἰρι Ὁ “ἕ μὰ ν οὐ “να 9 κοὐ 
Οἱς λῴυκοις, ον δεδὺ μδι "": βυοσιν(ῷ) ἐν εἰ κῆθνι ., αἔξισαν. α τοῦ « λέλια ἔτη: ΘΩ ̓  ΔΟοΙΟΙ ᾿ γέκρων 5Κ Ἂ ἐζηοῦ τς ἢ 

ἐν δθ ἐὺ ματος ἀν᾽ ἐχπθβεν {ταὶ ῥομφαια ᾿ εἰαυχίν ΟΝ αἰὐ-- “ δίπμος αὐ ' ἀν φ ΜΝ λίᾳ τη. Αὐτὴ ἢ Ἄναρθοις ἢ τα 607: μαχαξκος Ὁ 

τὰ Δ Τὴ “τὰ τα ὁ ᾳᾷ ἔθνη : ἡ αὐτὸς σοιίμαεῖ αὐτοῖς ον ῥαξδὼ σιδεο-- ᾿ αγος ο “αν μέρος ΕΡ Ἂν ἀθεισι ΤῊ τού ϑδι Ὅυτων ο ὅα-- 

ἩΡῈΣ Οὗ ι ἢ »ρ»"ν σ᾿ οἱ κω ) ᾽ ψ: ε ᾿ 3 ᾽ 3 . ᾿ ᾽ Σ΄ . ὌΝ σο 

ρᾷ᾿ καὶ ς σττει τίω λἰεωωὸν Τῷ οἱνοῦ τοῦ ϑυμοδοῷ Φ “ ἢ ὑπτ Ο σδευτερ’ “ οχή ὀϊξοισίαν, ΣᾺ ἍΌΥ7α Ιέρεῖς Τὰ Θεοῦ, 

ὡὡαὕδι ; μᾳ Ὁ λυ 3 λιν ς ε Χ»» ἣ ᾿ ! »““Ἤογ τ 4 ο " 

: ιν: γῆς ΤῈ Θεοό τού παντοκράτορος "ΧΟΗ ἐχή ὦ}! 5 ΙΜμΑΤΙΟΝ Ὁ ὦΖι 4μτ᾿ ἄτα. "ἡ “ Χραςού, Ω βασιλδυ(οισι ᾿μεῖ αὐτὰ γέλια ΕΠ. Κρ τὰν 

Ν [ ο ; λ ! 

ἢ μηρὸν αὐτοῦ ὁ ὄνομα γεγραμμένον, Βασιλόυς βασιλέων 
᾿ κε » ᾿ φ ΟἿ ῃ οι: κχχΊ 

"ὦ Κύρκος κυρλῶν. Καὶ εἰδὸν ἕνα ἀτίελον ἑςω τὰ ὧν τῶ ἡλίω" 
᾽ ὉΝ Ι »Ὁ»"Ἢ ““ ᾽ 7 ἥν ᾿ 

Δ Καὶ ἔκραξε Φωώνη μεγάλη, λέγων πᾶσι Όις ορνέοις τοῖς “τετζω-- 

᾿ ᾿ ᾿ ΕΣ τὸ " »ῸΣ “ 

μϑροις ἐν μεσουραγήματι, ᾿δῴτε ἡ σὰωαγεθε᾽ εἰς Γ: δειπινον 
ρν ) ς {{ γ π ! 

Ω" μεγάλου Θεοό, ἵνα αγητεσαρκας βασιλέων, ῷ σα τὰς 
Ἵ ! 3 νὰ ἢ .“ Ἀ .Ὡ 

χιλιάρχων ἢ σωρκαις ἰρωρῶν, Ὁ στέρκας. ἐσπσῶν Ὁ) Ὁ Καοληιλε- 

ἐκὶ αὐτῶν. κὶ παύχων ἐλδυϑέρων ὦ δούλων, κὶ«μι- 
γῶν ἐπὶ αὐτῶν.) σώρκας πανττον, ἐλουσερῶν ὑλῶν, κγψμι 

Ι “ Ι λ δφ Ν [ Ν Φ ν »" Ἐὶ . 

' κρων ὦ μεγάλων. Καὶ εἰδὸν 5 ϑηθάον,"ὁ Ους βασιλεῖς 1Τ' γῆς. 
' ᾿ ν ὦ φῳ “ ΩΝ ΄ Ἶ ωι 

καὶ ᾷ ςραϊδύματα αὐτῶν σϊμυηγ μένα ποι σο τ μὴ τ 
᾿ . κ““οε {. » Ν » 

ἿΝ καιϑημδμου οὐχὶ τῶ ἵσίσου νὰ μτὴ τοῦ φραϊδυματος ἀν Ἢ Ὄ {-- 

πιαίόϑη Ὁ ϑηρᾺ (Ὁ), “μιν ὐτου ὁ υδδυθοφητης 0 Πρ στας 
“,ν» Ὧ » “ ν᾽ λ . 

ᾳ σημεῖα ἐνώπιον αὐπ΄, ον οἷς ἐπλάνησε Οις λαξον
τας Ὁ γα- 

΄σο ᾿ λ ἰὸς “4ἨνΊ» ς τ ὃν 

ραγμώ τὰ ϑηδάου, "ὴ Όι; χτοδοσκιωοιωτας τῇ εἰκόνι αὐ 4" ζων-- 

ἢ ! «κα.» “-- ἴω “Ἀ πΝΩ υϑύίω ᾽ 

σὰς ἐξληϑησεον οἱ δὺο εἰς “πίω λίμνίε Ὁ πυρὸς Ὁ Καιο ω 
“ 4 [ ᾽ “Ὺ εὐ ! οι 

“πὸ ϑείῳ : "ὦ Ωῶ λοιποὶ ἀπέκταν ϑηοῦ Ων τῇ βοάῷαιαᾳ
 Τῷ καᾳ,ϑη-- 

η] Ὡζϊζου “ 7» ἴα [νὺ. η5 1 Πηδκ 

μᾶμου ὦσι ΤῸ ἵππου, τῇ ὡκπορδυομϑμη οκ Ὁ ςομλατος αὐδ' 
5 Σ οἵ Σ ᾿ ᾿" .-Ὁ ,), »κ“ Ὁ 

πωύτα ἃ ὄρνέα ἐχορτα νοῦ ἐκ δ] σουρκὼν αυτῶν: 
; 

ἍΝ Καὶ εἰδὸν ἀτίελον καταξαμνονταὰ 4 Τα οὐρανοῦ » ἕρόντο 
-“ ΠΥ εἰ Ι ᾿ὰ ὠὶ νι “Ὁ εἰσὶ 

κλειόδι τὴς ἀξύατου, ἀλισίν μεγάλ τίου χεῖρα Ἐ Ως 
»ί » ἰδ εἰ » 

υς ᾧ ἐκράτησε (Ὁ) δρώκοντα, “ὃν ὄφιν τὸν ρ΄ γα ον, ος ὄξι διαξο 
Ὁ"" 2 ᾽,Ἃ ἶ ! » ᾿ γ 3 

λος Καὶ σατο ας" ὴ "ἡ ἔδησεν αὐτοῦ χιλιῶ ἐΤή, ΚΟ ἐξαλεν α΄ 

Π τυ» γ »Ἃ Ν» ! . ’ 

; σὸν εἰς πίω ἀξυσσον, ὃ ἔκλεισεν αὐΤὸν, Τὰ ἐσφοαγεσεν ἐπανο ω 
1 ῃ » ᾿ γ| ᾽} “ ᾽ τε σεν. Ι΄ 

ἀυνδ ἵνα μὴ πλανήση τοὶ ἔθνη ἔπ,ά γα τελεϑϑη (ϑ. χίλια ΕΤΗΒ, : πλανᾷ. 
τὴν τὸ “ὠ͵Ἅινν' -" Ν ! δὴ, ! 
κἡ μ ταῦτα δὲ! αὐ ν λυϑέωωαι μικρὸν χθονον. Καὶ ΕἸ νϑ69 

᾿,» ᾽, »᾽ , ΔΝ “"Ὕ» »ς λί νος 

νοις, ἃ ἐκοίϑιστιν ἐγ αὐτοῖς, "ὦ κριμα 880. αὐτοῖς 
ἴ: ταῖς ψν 

! ΔΛ ᾿ Υ 

᾿ χας ΠΗ] πεπελυασενῶν ζῷα μδρτυθάαν ἴησοῦ . να τὶ Ν᾿ 

Ι ὑ ἐφ πᾷ ᾽ ! ,» ᾿ς Κ 2 ἈΔοΠΣ» 

᾿ Β “ΡΥ Ἂ Θεοῦ Α ὦ ὀΐπινες οὐ χυθοσάχϑνησε Τὸ θ
ηρζω,οὗτε Τ ΘΙΧΟ' 

Ν ) Δ΄» Α ΩΝ ὥκσὶ νι κΑ6α(| ἐπ οδῦ 

γα αὐτοῦ. Εὺ ἐκ ἑλοιίξον ἢ χαράγμα, Ὁ μέτωπον αὐτῶ 
"“" .: » "Ὁ ᾽ 

: ὼ λὶ πω χειρὶ αὐτῶν" "ἡ ἐζισευν, ὦ ἐξασιλώσαν μ᾽
 Χρα 

Κιφιιζ Δ 

ΓΝ 

7 ἐδέφλϑούση. 

«.. 

ὁ πλανῶν δὲ 

οἰχουμϑμίευ ὅ- 

λίω. α.14 

ἋἍ 

“ 
{ ϑρογου. α. 

δ ἑαυτῶν. « 

“ ἀυπῖ, κ 

Ἀε ,᾿ ῺὯἊ 

ἡ λίμάγῃ Τ πύσ 
ρύς ας 

ὶ 
ὶ 

δα. 14 
κε ᾿ 
εἰδογ. α ιε Ἶ 

τὸν 

τ λαὸς. α.κ 

ναι. 

“Ξ ᾿ Ι « “ »Ὕ “Ὕ 

ΤΥ 9). ζᾷ γίλια. ἔτη ̓ λυϑησέτοι ο σατανᾶς ΟἹ τῆς Φυλφνκης 

αν ΧΡ Ι ἢ Ἂ .-»" λυ» δδος ἢ ' 
αὐ τ΄. Κὴ ὀξελάσᾷ) σλανγήστ ᾳ ἐθνη τὰ ὡν ταῖς τεοσπερβσιὶ γω-- 

Ν  τἢ τ Ν ν “Ἄν Χν 
γίαις τῆς γῆς, ῴῷ Γὼγ ἡ ὃν Μώγωτγ, σῶωαγαγέειν αὐτοῖς εἰς 

ἱ . ς » ὃ λ ς « ν»ἱ δή Ι ᾿- γἰ 

πόλεμον͵ ὧν ὁ δριθῦμος ὡς "αμμος τῆς σαλφοασης. Καὶ δωέ-- 
» ἱ δῶν ἊΝ » 

(ησοιν «᾽πὶ “ὁ πλατὸς Ἴης γῆς, καὶ ἐκυκλῶσοιν Υ Ρεμρολίω 
« Ἢ ε : Ὁ" ᾽ λ 

“3 ἁγίων κὶ τίω πόλιν Ὁ ἠγαπηυϑοίωυ" καὶ κατέρη πὺρ στο ὅ" 
᾽ “ν΄ » ; ] » " ε ! ε 

Θεοῦ ὡκ Τῷ οὐρανού, καὶ κατέφαγῆν αὐτοῖς "κὴ ὁ διαιίβολος ὁ 
ὙΝ: 2 ΟΣ » λ ΄ λ. ΄ 

πλαγῶν αὐτοις ἐξ λη.ὃν εἰς τίευ '“λίμνίι. Φό πυρὸς "ἡ ϑείου, ὁ- 
ε ἦν - ! ᾿ 

που Ὁ ϑηρ μον καὶ 0 ψευδοσυοοφήτης, ῶ βασανιζδασον τὰ ἡ-- 
! ᾽ Νὰ τ ἐν » ᾿ ΝΥ Ἔν οὗ 

μέρας καὶ νυκτὸς εἰς Ὅις αἰωνας τὴμ αἰωνων. Και εἰδὸν 390ρ9-- 
[ δὴ Ϊ » 5» } - 3 λ Ϊ τ 

γον λόυκὸν μέγαν ὁ Σ καϑημϑυ( ἐπ αὐτοῦ, οὗ Ἔστο πσϑοσώ- 

που ἔφυν ἡ γὴ ᾧ ὁ οὐρανὸς, χαὶ τόπος οὐχ δ ρέϑη αὐτοῖς. ἡ 
εἰδὸν ζουβ νεκρουὲ μικροις νὴ μεγαδοις ἑσώτας ἐγώπιον “ Θες, 
ὦ βιίλιία ἰωὐεῳ γθησον «καὶ βι(λίον ἀλλοιωεῶχθη, δ ὅπ ᾧ 

ζωῆς, καὶ ἐκρίϑησων οἱ νεκροὶ ὧκ τὴμ γελραμμμένων ἂν τοῖς βι- 

Θλίϑις κα τὰ ἔργα αὐτῶν. χἡ ἔδωκαν ἡὶ ϑεελοιασοι ζι; ον αὐτῇ 
ε Ϊ «. ε᾽ »} - Χλ 6: ᾽ν, 

γεκροῖς, (ὃ ὁ ϑανατὸς ᾧ ὁ δος ἔδϑοκαν οι “ὧν αὐτοῖς νεκροιζ". 
λ» ΄ ε; τὶ Ν 5.) 7 .- Ω.Υ ῶ ε " Ν ει 

καὶ ἐκρίϑῃσαν ἐκαάςος Γ᾽ ἐβγω αὑτῶν. (ἢ ο ϑανατος Κ, 0 «-- 
ἫΝ ἢ ὃ, ΔΙ» δ 
λίμνίευ τοὺ πυρὸς. (οὑτος ὅξιν ὁ δευτε-. δος ἐξ λήϑησων εἰς 

ρος ϑανατος..) καὶ εἶτις οὐχ δ ρέϑη ὧν τὴ βίξ λῳ τῆς ζωῆς γέε- 
σραμμέν(Θ», ἐξ λήθη εἰς τίω λίμνίω »κ»ὐ πυρός. ἢ 

᾿Καὶ ἐἶδὸν οὐρανὸν χαινὸν ἡ γίω κοαινίω (ὁ ὃ πσόῴτος ἐ- 
ρανὸς κ, ἡ πσϑϑότη γη) ἤλϑε, 7 ἡ ϑυάλοιασοι ἰῶς ἔςίν ἐπ. Καὶ 

γω ἰωάννης δον Τ πολιν ἢ ἁγίαν ἱερασαλήὴμ χωνίω " και: 
ταξ αἰνουοῦ Στὸ ' Θεοῦ κ ἅ οὐρανοί ἡτοιμασμένίιυ ὡς νύμι- 
Φίω κεκοσικημϑμίευ τῷ διυνδρὶ αὐτῆς . νὴ ἤκουσα «ζὠνῆς με- 
γάλης ὡκ ᾧὶ οὐρανοί, λέλούσης, ἵ δου ἡ σκίκοὴ Φ Θεού μτὶ ῷ δώ-- 
οροόπων, ᾧ σκίιυωσή μετ αὐτῶν͵, ᾧ αὐτοὶ ἱχφοὶ ἀμὴν ἐσον),"ὴ 

αὐτὸς ὁ Θεὸς ἔσο μεὲ Ὡ Θεὸς αὐδῷκὺ ᾿ ὀξαλον δ Θεός' 

, ' ᾿ ΝΙΠΗ, 

3 

Ἐζεκιλθ.α 

Γ 

χα Ἡ σαὶ ξε.Ὁ. 

" ὰ ξς Ἢ 

,, βύπετ.γ." 

Κιφ.2 Δ. 

ἐσιιΐν καὶ ὶ' 



Ἡσαὶν μγ.Ὲ 
βικοριε.Δ΄ 

"60 --ὠ ΓΩ ΑΝ. 5 : 

Β πᾶν Αὐμφυον πὸ μ᾿ ὀφϑαλμὴμ αὐτῶν : "οὶ ὃ ϑείνατος ἐκ ἐ
- 

ςοῦ ἔπ, οὔτε πένϑος οὐτε κραυγή, οὔτε πόνος ἰγκ ἔςτυ. ἔτι, δή 

ποϑϑῦτα ἀπήλϑον. Καὶ εἶπεν 0  καϑήμδυ Θ᾽ ὄν το ϑεώνς᾿ Ι- 

᾿δοὺ καρ πάντα ποιῶ. Καὶ λέγ (μοι, Γραψον,ὃ "ἡ Φ10) οἱ λόγοι, 

Σληϑινοὶ χα) πισοί εἰσι. Καὶ εἰπέ μοι, Γέφονε. ἐγώ εἰμι καὶ 5 γέγονα. αὐ 

 Ω, ἰξ ϑρχὴ αὶ τότελος. ἐγῶ . τῷ δυψῶντι δώσω ὧκ τὴς πηγὴς β 

ων Ὁ ὕδατος Ἴης ζωης δωρεῶν. Ονικῶν κληρονομυησᾷ ποτα, κοὶ 

ἔσομαι ἀνπὶ Θεὸς, νὶ ᾿ αὐτὸς ἔξτωι μοί ὃ ἧός. δήλοις δὲ καὶ ἀπι- ." 

ςοῖς᾽ Ὁ ὃ ἐξδυλυγμίοις αὶ ᾽ Φονέῦσι ᾧ πὸ νοις Ὁ ̓Φαρμακευσι Ἂ ̓ Ἢ “" 

Γ εἰδεολολοίτραις κα Ἣ πασι Ὅς ψευδέσι ὃ Ὁ μέ ἔρος αὐτῶν ἂψ ε δίς 1 φαρμαχοῖς ἃ 

μϑὶ Τῇ ἢ καγομδρη πυρὰ ̓  ϑείῳ, δ 61 ( δεύτερος ϑαναορ, Καὶ ἡλ-- 
ζ΄ 

ὃς ̓ τεθς μὲ ὡς “δι ἐηηα ΠῚ ὧν ἢ ἐχόντων ταῦ ᾿ ἔπβα Φιάλας ὑν 

ταὶ γεμούσας ὧν ἐγῆαὶ πληγῶν ΠΗ ἐχάτων, καὶ ἐλοίλησε με 

ἐμού.  Ἀόγων, Δώνρο, δείξω σοι "σίω νυμφίω ἜΝ τί 

γαυάϊχα. "α, 1 ἀπήνεϊκιέ μι ἐν πνόματι 
ἐπὶ ὁρᾷ μος "ἡ ὑ- 

ΟΣ [ἐδεξέ μοι πίω πόλιν Ὁ μεγαλίω᾽ Ὁ ἁγίαν ἱερου-- ὁ" 

σαιλῆμι Ὑ γ Ὁ ΠΆΟΕ τ τοῦ οὐ ανο΄ πὸ Τα  Θεοό, ἔ ἐχθυστων 

πίω δόξαν τᾷ Θεοό: καὶ ὁ Φώρηρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ ὑεμιῶ- 

ΔΑ τοίτω ὡς λίϑω ἰασασιδεὲ κρυραλλίζοντι ἔχουσειν τ τέῖχος μέγα 

λὸν ἔχουσαν πυλῶνας δώδεκα, καὶ Ὁ) 2] τοῖς πυλώσιν 

ά ΓᾺ δύνα, καὶ ὀνόματα θβηγεγραμμένα, ἃ ᾧ ὅξι τὰ 

δώδεκα Φυλὼν “ΝΡ ἠῶν ἴσραηλ" δὴ ϑυαπολὴς πυλῶνες 

δ, στο βοβῥα πυλῶνες τρεῖς. Στὸ νότου πυλῶνες φρεις, Στὸ 

δυσμῶν πυλῶνες τρᾷς" καὶ Ὁ τεῖχος τῆς πύλέως ἔχον ϑεμδηύως 

δώδεκα ) καὶ ὦν αὐτοῖς, ὀνόματα. τ δώδεκα Σπορόλων ζὸ 4 ἐπ᾿ 
αὐδὲια.ν 

οϑρϑίου. τ ὸ λαλῶν “πεν ἐμοῦ ἐ εἰχό καλοιμον ἀξυσοιὼ ἵνα
 " 

Ἑ. μετρήσή πίω πόλιν καὶ ὧν πυλῶνας αὐτῆς. Ν᾽ τέγος αμ)--  αΝ 

: τς. καὶ ἢ πόλις τετράγωνος χεῖται, καὶ Τὸ μῆκος
 αὐτῆς ὥσου- 

τὸν ἔξιν ὅσον κὶ Δ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τίω πόλιν τῷ καλαὶ- 

μῷ δὶ ἰπαδγων᾽ ̓δωδεκα λιάδον" ὁ μέκος κὸ τὸ πλάτος ̓ αλῳ μος 

ὩΣ ὕψος: αὐτῆς ἰσοι ἤϊ1. καὶ ἐμέσρησε Ἂ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 

τοοσαιαϑέκοντα τεοσαβων πηχῶν, με Υ ἀὐϑρώπου, δ ὅδην «Γ 

γέλου. Χο "ἰώ ἡ ὀνδόμησις πείχοις αὐτῆς κασι, ἢ ἡ πό- 

λις Ἀφισίφικαϑαρὸν» ̓ὁμοία ὑάλῳ καϑαρῷ. καὶ οἱ ἰϑ
εμῆλιοι αἱ ὁ ὅμοιον αὐν 

! 
! 
{ 

πὰ 

δ 

Ρὶ 
ἢ ἐῥ 

᾿ 
δι. 
δ δαὶ ἢ 
ἔξι. 
τ 
ὑπ᾽ ἣ ἣ ̓ 

“4 πνϑυμάτων 
«δια τι 

ἀποκάλ. “ 
τοῦ τείχοις Ὡς πόλεως παντὶ λίθω τεμίῳ κοιοσμοημῆμοι . ὃ “π- Ζ 
μϑιΘ- ὁ ᾿ ἀϑεῶτος ἰάστς" Ο Σ δεύτερος, σούπφειρος" ὁ πίϑάτος. 

λαλκηδῶν" ὁ ὃ τέταρτος, σμαραδες" ὁ πέμιῆος, σουρδονυξ.: : 
κτος, σεΐρδεος " ὁ ἕσδομος : Δξυσολιϑορ΄ ὃ ὁ ὀίδδος, βηρυλλορ" ̓  
ἐνατος, τοποί δι "Ὁ  δέκᾳτος »ἀβυσοπσδασος' 0 ἑνδέκατος, ὑα- 

κινϑος" ὁ ὁ δωδέκατος, ἰμέϑυεος. καὶ οἱ ; δώδεκα πυλώνες, δὼ- 
δέκᾳ μδργαφάται, ἀὐὰ εἶ εἰς ἵκαρος Νὴ πυλῶνων ω "οξ ὁ ἑνὸς εἷν- 

γωρίτου. καὶ ἡ πλατεῖαι τῆς πύλέως Δβισίον καϑαρόν, ὡς ὕα- 

ὦ τά δος ᾿διαφανής. "Ὁ γαιὸν δ εἰδὸν Φ αὐτῇ" Ο "γ2 Κύρμος ὁ ι Θεὸς 

ὁ ποιντοκρωώτίωρ, νᾷος. αὐτῆς δξ1, χα δ ϑρνίζ. “Καὶ ἡ πόλις οὐ Η "αὶ ξὰ 
εἰαν ἐγᾳ ἐφ ἡλίου οὐδὲ Ἴης σελίευης ἣ να Φαίνωσιν ὧν αὐτὴ" ἡ 

ΣΡ δυξα ὁ Θέεοδ ἐφώποσεν αὐτί οὸ ὁ λύχνος. αὐτῆς Ὁ δρ- 
πο γίόν" καὶ 4 ́ ἔθνη να σωζομδύων " ἐν τῷ Φωπ᾽ αὐτῆς ϑ.- 
ΣῊ πατηί(οισι" καὶ ̓ Ὁ βασιλέι τὴ τῆς γῆς Φέροισι ̓ πίω δύξαν καὶ 

νος ηΐωυ ιμίω αὐτῶν εἰς αὐτίωυ" ἢ Ὁ οἱ πυλῶνές αὐτῆς ἐὶ μὴ Χλ 
δῶσιν κα ἡμέ ας" «γὺξ ἊΣ “. ὅροι ἐκεί. Π)α οἴζρεσι τίω" δυξαν καὶ 
Υ Ἶ Ἰιμίω Ὁ) ἐθνῶν εἰ εἰς αὐτίω" “καὶ οὐ μη εἰσέλθη εἰς αὐτίωυ 
παν ̓ κοινοιί. καὶ ποίου βδέλυγμα Ὁ ἡ ψεῦδος, εἰ μυὴ οἱ γε-- 
)θαμμένοι ΩΣ Ὁ βιθλίῳ τῇ τῆς ζωῆς 0 ρνίου. 
Καὶ ἔσψξέμοι καϑαρὸν ποτομων ὗ ὕδατος ζωῆς, λαμσεϑν κ 

ὡς κρύραιλλον, ἐκπορόυομδιυ( Οκ ἐὐϑρόνου δ Θεό . ἴσα ἡ τοῦ 
“ϑρνίου ες -Ψ μέσω τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τ' Ἔ ποπεμοδ μ)ῦῦϑεν 
'κ ᾿ἀντεῦϑεν᾽ ξώλον ζωης, ποιοιῖ καρποις δώδεκα, καὶ μζωα 
ἕνα, ἑκαςον δστοδυδϑιίο ᾧῷ καρπὸν, αὐὐτού: ΠΣ 'ἃ Φύλλα “- ξύ. 

᾿ λοὺ εἰς ϑιρᾳπείαν 1. ἐθνῶν. κοι παν ᾿κατανάϑεμα᾽ ὑκἕ ἔρται 
ἐπ᾿ ἡ Ὁ 0 ϑρόνίθ» τῷ Θεού ΚοΙ ̓ δ ϑρνίου ὧν αὐτῇ ἔραν ΩΩ 19) 
δοῦλοι τ ὁ λαρά (θιδιν ἀυπὸ, Ὁ ὁ ὄψονται τὶ ἰᾷ πὐόϑοτοπον αὐΞ 
ποῦ, κὶ κὰ Δ ὄνομα ἀμί Ὁ δὶ μετώπων αὐτῶν. χα ᾿νυξ ἐρεῖ. ς Ἠσωνξα,., 
φοι! ἐχεῖ. ̓ γὉ ἀξᾶαν “κ ἔχοισι λύχνου καὶ Φωτὸς ἡλίου, ὅπ Κυ- ν 
ρ,Θ "ὁ Θεὸς Φωπξε αὐτοις ι ἐ ᾿βασιλδ)σοισιν εἰς ὧν αἰω- Β 

γὰς ΤῊ αἰώνων. Καὶ εἶπε μοι" Οὗτοι (Ὁ λολοι πίςοὶ καὶ αἰ- 
ληϑινοῖ.. Χο ̓ Κύρκ- ὁ ὁ Θεὸς τ 1 ἁγίων᾽ πυέοφητων ἀπέ- 

ςειλε (ὦ) ἀήξελον αὐτοῦ δέξαι Ὅις δούλοις αὐΐΖ ἃ δεῖ ὅς. 
σ᾽ ὅχι." ἰδοὺ ὦ ἔρχομαι Ὅν. "μακάφος ὁ ἀμ, ὧν 

Ἡσαὶϊν ἕξ, Α 

Ηστον ἔκ Ὁ 

᾿ 
4 Κριγϑγ. ἃ 14 

«κώθων. "κ᾿ 

- 

γφωδ. α..ε 



Ξ- 

02 Τὰ ΑΝ. ΑΠΟᾺΚ Α Δ. 

ἐδν λθορις ἣῆς υδοφητείας ΄ῳ βιξλίου Οὐτυ. Καὶ ἔγω [ωὰ»- 
ἐἰ νι “,ι,νιςςς ἣν ἢ λὼ. ν ἊΣ ἣ 

γης ὁ βλέπων ταῖῦν τὰ Χρ ἀκούων " Ἀφ] ὁτε ἡκουσοῦ ΧΟῊ ἔδλεψα, 

᾿κερθδ Ὁ, αϑύοντος μοι ταῦ τα" ὼ λέγ μοι, ὥρᾳ μη" σξμωδουλῷς σου γωρ 

εἰμι καὶ Ὁ ἀδελφὼν σου “δ, χυοοφητῶν, καὶ Τὴ τηροιύτῳν 

Οις λίθοις τοῦ βιδλίι Οὐτουτῷ Θεῷ χαδϑσκιιύησον. Καὶ λέ- 

Γ ΩΝ μοι, Μὴ σφ σα λέσης οι λόγοις ̓  ποθοφητείας τοῦ βιθλίου 

᾿ς ύτου, ὅτι ὁ χαιρὸς ἐμ ἄξιν.ὁ ἀδυκῶν ἀδουισάντω ἔπι, Καὶ ὁ ῥυ- 

“σῶν ῥυπωσούτω ἔπι " Καὶ ὁ δικαμὸς “δικωιωϑηλω ἔτι, ἃ ὁ ἅγιος 

ἰ ιἰγιαιϑήτω ἔτι. “κοὶ ἰδοὺ ἔρχομαι! ζωχὺὸ ὁμιοϑὸς μου μεῖ ἐ- 

μο6 Σποδοιΐραι ἑκόςω ὡς τὸ ἔροον ἀν ἔξω, “Ἔγω εἰμιτὸ Α ᾧ 
ἡαίν μα 8 τ Ω, ὄρΧΗ καὶ τέλος, ὁ πσϑῴτος νὴ ὁ ἔογατος-. μακάθαοι ᾧ 

ΜῈ ΜΗ: ποιοιίδτες ταὶ ἐντολὰς αὐτῷ, ἵνα ἔςοα ἡ ὠϊξοισία. αὐτῶν ΧΩ 

᾿ἐπεσδὶ. ; σκιυυήσομ ἔμιησοϑδδαν ἢ, ποδῶν ᾧ ἀήέλου τοῦ δ4-- 
; ! 

ζύλον τὴς ἕωης ; Τὴ ζις πυλῶσὶν εἰσ
έλϑωσιν εἰς τί πόλιν" ἔξω Ὁ 

“δὲ οἱ κὠνές Κοὶ οἱ φαρμάκδὶ ὦ (Ὁ πόρνοι καὶ οἱ Φονεις" Φ 

εἰδῶωλο) αι, ἡ πας ὁ Φιλῶν καὶ ποιῶν ψευδὺς. ἔγω ἴησοὺς 
ἣ ; “Ν᾽ δ ἊΝ ᾽ ΩΣ, 

ἔπεμψα τὸν ἄτίελον μου μδρτυρησοι ὑμᾶν ταῦτα οὶ τος ὡκ-- 
].: ᾿ ἣν Ι ν᾽ « «7 ᾿ . Ι »-»Ῥ΄- ΄ν Νὴ εν ἃ « 

Δ κλησία)ς.. ἔχω εἰμεὴ ῥίζα καὶ τὸ ὅω.Θ’ ἦς Δα();σὶ, ὁ ἀςφηρ ὁ 
᾿ Ὡς τ κα 9 ἐν τ ον ἊΝ τόν, 

᾿λοιίσθθς 'ΚοΙ ὀρϑρινὸς " ΧοΩ τὸ τνόυμα δὴ ΉΦῚ λερϑισίν, 

μναῦνιαυς., ᾿βξλϑὲ ἡ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἐλϑέ᾽. κα ὁ δεψῶν ἐλϑέτῳ, ὦ 
ὁ ϑελῶν λαμᾷ(ανέτω τὸ ὕδωρ ζώης δωρεᾶν. "Συμμαΐτ

υρε- 
Ν λιν» Ι. τιλ ! ᾿ ὃ φ Ζ 1 ᾿ 

μα} παντὶ ἀκούοντι ζῦσ λόχοις Τ' χυθοῷηπεας Ὁ βιζλίου 

ζύτου, "ἐὰν τις θἦιτιϑη χοὸς ταῦτα, οἸζιϑησά ὁ Θεὸς ἐπὶ αὐ-- 

ἡ» τὰς ἥδυιγας τας γεγραμμένας «Ψ βιξζλίῳ ζύτω" ἡ
 ξαν τις 'ἀ- 

ΥᾺ}ὔ Ὁ" : [ Ι4 » Ι 

Φαρρὴ Στοῦ: λόγων βίξλῳ Φ χυροφητείας ταῦτῆς, ᾿ἀφαιρὴ 
ΣΟΥ ἃ ) ς Τῆς» Δη ξ Ζ" “Ὁ Χ» Ῥ Ι 

σφ Θεὸς Ὁ μεβος ἀμ σι βιολύ ζωης, Ὁ οκ “σπολεῶως 

ὩΣ Ἂ δΪ ᾽ ! « 

τῆς ἁγίας, καὶ τ γεγραμμένων ὼν βιξλίῳ Ούτω.λέγά ὁ μδρ-- 
ν ΓΝ - δ». . ᾽ λ λυ 

ἀν  δ ν πυρῶν ταῦτα.ναι ἔρχομαι (αχυ. ἀμίω͵ ναὶ ἐξλϑυ 
᾿ τ : Ι Σ ᾿ 

᾿ς Κυρκε ἰησοό' ἥ χέρας τοῦ Κυρλου ἢ-- 

μὴ Ἰησοῦ Κραςού μτὶ 
[ ᾽ 

τοῦ Σ 

ΤᾺ σϑαλματὰ ΟΥ̓ΤΩ ΔΙΟΡΘΩΣ ΟΝ. 
᾿ β : ᾿ 

ΕἘΥΑΓ,ΙΓΓΙ͂, 

σελιϑι εἰχω 

ἫΝ ' ΠΣ ΠΠς ὥρας Ιησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, 

44 μιν ἄνεα) Ν᾿ . ᾿ 

ὰ {7 Ταδὲ ον ᾧ πέλά ὃ σελίδος γραΐψον, Τὸ χτ' Ματϑαρν βὐαγίέλιον ἐ- 

γεάφη οὕ φίρις (φισὴ, κεφαλαίοις -,ι τ 

. γὃ βοήϑι)σον αἰτῶ ὃ, Εἰ 

τ ὁ ῥυπαρὸρ, 17. δχὶ εἶχεν͵ πε ᾳ. 

μά. Ἐπ δ ὑατ 
6 δυκαιοσευύζωῳ Ε μ᾿ : 1{6 μόνα." ἀπηλϑὲ “τοὺς ἑαυτὸν, ων 

σποιηστυτῶ α, 1 : Ν » 
196 μοι ἔχετε" ᾿ 

δα. .,«Φφῳ48 

« τας ᾿2οῖ Τοιὲ τῷ κτὶ [ωαγνίωυ βὐα γίελίου φίχους οὖν Τοῖς ἡμιετέροις οὐχ, δὅρο- 

,»ϑν ὀῤηήγράφοις. 
Σ ζω " [ 7 ὑπ᾿ 

214 κρᾳτοιῶτος ἰωλέντος 

ἘΠΙΣΕ. 

ΠῚ ' -» ᾽ Κ [ -" ᾿ [ ᾿ ῖ ᾧ Ι ι 

28. πῆς ὦ Κείγρεαςς ὠκκλησίας, ασδοϑὲς ᾧ ταδὲ, Ἐν ςίχοις ζκ. 

7 ὁ πρωϊνὸς» 
α.ς 

8 ἔρχου. α."Α τ 
Ἃ 

9 ἕρχου. ας ᾽Φ. 

τὸ ἐρχέϑω. 

α. τ 
᾿ Φ 

Ναὐδε Ὁ 

τι μλρυρῷ 
᾿ 

ἐγώ. α κε ῖ 

τΣεέαν {ις ὅΧι- 
᾿ 

ὅν ἐπὶ αὐτὰ, 

δχιϑήσαι. α 

12 ἀφέλη,α "4 

14 ἀφέλοι. α 
15 ὅ ξυλυ. αἰ 

ἘΧΟΝΡΕΒΑΤ ΚΟΒΕΚΤΝΒ5 5ΤΕΡΗΑ- 
Νν5 ΤΥΡΟΘΟΚΑΡΗΝ85 ΒΕΟΙΝ5 

ἹΥΤΕΤΙΑΕ ΡΑΒΙΒΙΟΆΝΜ, "- 
ΑΝ ΝΟ Μ. ἢ. 1. ἐ 

ΧΝΤΙ. ΟΑΙ. 
ΙΝ. 

:4 Ῥάγων αὶ 
“ 

ΠΣ ΤΡῚ ποπν ΤΑ Σ απ πὴ ιν αρόν Δ ΠΠΠΠῸΠῸΠΠΠΠῸΠΤΠΟ'ΠΟ ΤῊ ΠΟΥ ντ Τὴ ἘΠ ΤΥ ΠΝ Η τ δα ΩΣ Ὁ 

τες ἐν ὦ τ πύον μέν ἃ τ ἑ Ν 2 .νἱἶ Ἷ 

" ᾿ - ᾿ 

«εν. 

--τι πιταν-ο-ὄὄὌς..------.-.---οα-.-.-Ἕ.-.---.--.-.--..-.. 

ΕῚ 
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ἀνα, κλσιίιοςς κνάι,  τλλικκικου 
πρὰς 

σπονι 
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ποτ 


